
Tárgy: ÁFEOSZ-COOP Szövetséggel Jogpont szolgálattal kapcsolatos Együttműködési 
megállapodás megkötése 
 

73/2021. (IV.26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi 
határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy az Általános Fogyasztási 
Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ-COOP 
Szövetség) és Kiskunhalas Város Önkormányzata között Együttműködési 
megállapodás jöjjön létre a GINOP-5.3.3-18-2018-00001 hivatkozási számú projekt 
keretében a régióban működő ingyenes jogsegélyszolgálati rendszer (JOGpont) 
hatékony megvalósítása érdekében. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a jelen határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal a kizárólag szakmai együttműködésen alapuló kötelezettségmentes 
megállapodást. 

3. A Szerződés és annak esetleges módosításainak aláírásáról saját hatáskörben 
gondoskodom.  

4. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-
testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzatát 2021. április 14. napján megkereste a Általános 
Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ-
COOP Szövetség), amely megkeresés keretében arról tájékoztatták az Önkormányzatot, hogy 
a korábbi sikeres GINOP-5.3.3-15-ös konstrukció folytatásaként Kiskunhalas Városában is 
működik az ÁFEOSZ-COOP Szövetség által is vezetett JOGpontok projekt személyes 
ügyfélfogadása, melynek keretében teljesen ingyenesen és anonim módon kérhetnek az 
ügyfelek a munka világával kapcsolatban munkajog, társadalombiztosítási jog, cégjog és 
adójog témakörökben jogi tanácsadást. 

Az elmúlt évben kialakult világjárvány nagy kihívás elé állította az egész világot, és ezen belül 
természetesen hazánkat is. A bekövetkezett helyzetben mind munkavállalóként, mind 
munkaadóként bárki számára hasznos lehet, ha igénybe tudja venni ingyenes jogsegély-
szolgáltatást, mely lehetőségről minél szélesebb körben szükséges tájékoztatni az 
állampolgárokat. 

Ennek keretében az ÁFEOSZ-COOP Szövetség Együttműködési megállapodást kíván kötni 
Kiskunhalas Város Önkormányzattal, amely keretében kizárólag szakmai alapon, pénzügyi 
kötelezettségvállalás nélkül működnek együtt a felek annak érdekében, hogy az ingyenes jogi 
segítségnyújtás, tanácsadás igénybevételének lehetősége minél szélesebb körben terjedjen el a 
lakosság körében. Partnerségünk révén a megye lakosai, munkavállalói és vállalkozói minél 



szélesebb körben, minél hosszabb idősávban juthatnak hozzá a munka világához kapcsolódó 
jogi és információs segítséghez. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt 
Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor 
szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 
 
 
Kiskunhalas, 2021. április 26. 
 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
 
Mely létrejött egyrészről:  
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 
(ÁFEOSZ-COOP Szövetség, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C, Fővárosi Törvényszék 
0100/Pk.61995/1993, nyilvántartási szám: 01-02-0005605, képviselő: Dr. Zs. Szőke Zoltán 
elnök, Dél-Alföldi JOGpontok; továbbiakban: ÁFEOSZ-COOP Szövetség) 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., törzskönyvi 
szám: 724902, adószám: 15724904-2-03, KSH statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, 
Bankszámlaszám: 11732064-15338806, Képviseli: Fülöp Róbert - Polgármester 
(továbbiakban: Önkormányzat) 
 
(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között. 
 
Preambulum 
 
Az emberi erőforrások és a munka világának minőségi javulásához az egyik legfontosabb 
előfeltétel a jogi szolgáltatások erősítése, valós szükségletekhez igazítása. Ehhez elengedhetetlen 
a munkaerőpiaccal összefüggő jogágak területén korszerű szolgáltatási rendszerek kialakítása és 
működtetése. Érdekeink hatékony képviselete azonban megfelelő információ és szaktudás nélkül 
lehetetlen. A jogvédelmi szervezetek arra hivatottak, hogy az érintett területet kiválóan ismerő 
szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi érdekérvényesítés 
folyamatában. 
 
Az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a GINOP-5.3.3-18-2018-00001 hivatkozási számú projekt 
keretében a régióban 22 településen 26 helyszínen személyes tanácsadással, továbbá 
elektronikusan is elérhető segítségnyújtással a korábbi években már sikeresen működő ingyenes 
jogsegélyszolgálati rendszert épített ki. Célunk, hogy jogi segítséget és tanácsadást nyújtsunk 
munkajog, cégjog, társadalombiztosítási jog és adójog kérdésekben a hozzánk forduló 
ügyfeleknek. Az érintett területet kiválóan ismerő jogászok a JOGpontok irodákban személyesen, 
illetve online, telefonon és emailben nyújtanak segítséget a törvények, rendeletek és egyéb 
előírások szabályaiban való eligazodáshoz. A JOGpontok irodák biztosítják az ügyfelek számára 
az egyéni igényeknek megfelelő jogi tanácsadást és iratszerkesztést, a személyre 
és helyzetre szabott tájékoztatást.  
 
Az ingyenes és mindenki számára azonos feltételekkel igénybe 
vehető jogsegélyszolgálati, tanácsadási és információs 
hálózat segíti a jogbiztonság kialakulását, a lakosok 
jogtudatos magatartását, hozzájárul a foglalkoztatás 
biztonságához, tanácsadást nyújt az álláskeresők 
számára, ösztönzi a vállalkozóvá válást.  
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A JOGpontok projekt lefedi az adott régiót, így minden ügyfél a számára legelőnyösebben 
elérhető helyszínen veheti igénybe a kínált szolgáltatásokat, és a régió minden munkavállalója, 
vállalkozója, lakosa minőségi, valamint elérhető jogi segítséghez juthat. Ezáltal a projekt 
kiegészíti a helyi hatóságok és szervezetek jogi segítségnyújtással, munkahelyteremtéssel és 
megőrzéssel kapcsolatos feladatait.  
A Szerződő Felek a közös célok megvalósítása, feladataik minél hatékonyabb ellátása érdekében 
indokoltnak tartják partneri viszonyuk legfontosabb elemeit szakmai együttműködésen alapuló, 
kötelezettségtől mentes megállapodásban rögzíteni. 
 
I. A megállapodás célja 
 
A Szerződő Felek a megállapodás aláírásával egymással szemben semmiféle anyagi, vagy 
egyéb kötelezettséget nem támasztanak, megállapodásuk kizárólag szakmai, a 
korábbiakban megfogalmazott cél érdekében történik.  
 
A Szerződő Felek jelen megállapodással azt kívánják elérni, hogy jogi és információs 
szolgáltatásaik minél több ember számára könnyebben elérhetővé váljanak. Partnerségük révén a 
megye lakosai, munkavállalói és vállalkozói minél szélesebb körben, minél hosszabb idősávban 
juthassanak hozzá a munka világához kapcsolódó jogi és információs segítséghez. 
A Szerződő Felek folyamatos és hosszú távú szakmai együttműködésen alapuló 
kötelezettségmentes megállapodása biztosítja az állampolgárok különböző igényeinek magasabb 
színvonalú kiszolgálását is. Az ügyfelek visszajelzése alapján a jogalkotásban található 
problémák kiküszöbölésére akár javaslatot is kidolgozhatnak, s azt az illetékes szervezet(ek)nek 
továbbíthatják. A megállapodást kötő szervezetek együttműködésével lehetőség van arra, hogy az 
eltérő profiljukból adódó problémák kiküszöbölhetők legyenek. 
 
II. A megállapodás tárgya 
 
Mindkét szervezet törekszik arra, hogy a szakmai együttműködésen alapuló megállapodásuk 
elősegítse a foglalkoztatás biztonságát, a település lakosainak érdekvédelmét, hogy segítse az 
aktív korú népesség helyzetét a munkaerőpiacon és a társadalombiztosítás alrendszereiben, 
hozzájárulva a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. Mindkét szervezet célja, hogy tevékenysége 
révén segítse a munka világát érintő jogi és társadalmi problémákat.  
 
III. Szerződő Felek vállalásai 
 
A Szerződő felek megállapodása kizárólag szakmai és kölcsönös, kötelezettség a 
megállapodásban részt vevő felek között nem keletkezik.  
 
Amennyiben az Önkormányzathoz, illetve annak szerveihez 
forduló ügyfél munkajogi, cégjogi, társadalombiztosítási, 
vagy adójogi kérdésben kér tanácsot, információt, 
segítséget, akkor az Önkormányzat vállalja, hogy  

- ajánlja részére a Dél-Alföldi JOGpontok 
díjmentes szolgáltatásait, 
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- szóróanyagok segítségével tájékoztatja a JOGpontok irodák elérhetőségéről.  
Az Önkormányzat átirányíthatja bármely JOGpontok irodához az ügyfelet, ha hatáskörét 
meghaladó jogi kérdés merül fel, amely kapcsolódik a munka világához, vagy ha közlekedési 
szempontból, illetve az ügyfélfogadási idő miatt az ügyfélnek kedvezőbb egy JOGpontok 
irodához fordulni.  
Ha a Dél-Alföldi JOGpontok ügyfelének az Önkormányzat illetékességéhez tartozó kérdése, 
problémája merül fel, vállalja, hogy megadja részükre a szakszerű tájékoztatást, segítséget nyújt, 
hogy a megfelelő szervezeti egységhez forduljanak, segít a kérdések megfogalmazásában és a 
kapcsolatfelvételben. 
A két szervezet megállapodhatnak abban is, hogy szükség esetén szakmai megbeszélést tartanak 
annak érdekében, hogy leszűrjék a kölcsönös együttműködés eredményességét, és az esetlegesen 
felmerülő problémákra hatékony megoldásokat találjanak.  
 
IV. Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések 
 
Felek meghatalmazott képviselői: 
 
ÁFEOSZ-COOP Szövetség részéről:  
Név:  Dr. Rohály Vanda 
Tel:   06 1/455-5447        
Fax:   06 1/312-0642 
Mobil:  06 30/246-2977 
E-mail:  rohalyv@afeosz.hu 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat részéről: 
Név és titulus:  dr. Rékasi Cecília 
Tel:    06-77/523-139 
Fax:    - 
E-mail:  aljegyzo@kiskunhalas.hu  
 
V. Értesítések, közlések, tájékoztatások hatályossága 
 
A Szerződő Felek egymás tevékenységét figyelemmel kísérik, egymást rendszeresen 
tájékoztatják. 
 
A Szerződő Felek vállalják, hogy  

- aktuális szóróanyagokkal (szórólap, tollak, kiadványok) egymást 
folyamatosan ellátják (azokat az ügyfelek részére átadják), 

- kihelyezik egymás szemléltető eszközeit is (pl. plakát), 
- honlapon elérhetővé teszik banner megjelenését. 

A naprakész információk elérésének megkönnyítése 
lehetővé teszi az ügyfelek minél precízebb, hatékonyabb 
tájékoztatását, s így a meghatározott közös cél elérését. 
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VI. A megállapodás tartalma, felmondása 
 
A Szerződő Felek jelen megállapodást határozott időre, 2021. december 31-ig kötik, melyet 
bármelyik fél legalább 15 nappal korábban írásban, a hónap utolsó napjára felmondhat. 
Ha valamelyik fél a III. fejezetben körülírt vállalásainak nem tesz eleget, a másik fél jelen 
megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. 
 
VII. Együttműködés és bizalmasság 
 
A Szerződő Felek kijelentik és garantálják, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére, 
valamint garantálják a titoktartást, az ügyek bizalmas kezelését. 
A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy megállapodásuk nem kizárólagos, mindkettőjük köthet 
más partnerekkel hasonló tartalmú megállapodást, amelyről a Szerződő Felek nem kötelesek 
egymást tájékoztatni. 
 
A Felek kizárólag a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység teljesítésével összefüggésben 
kezelik az egymás számára hozzáférhetővé tett személyes adatokat. A Felek szavatolnak az 
érintettek személyes adatai hozzáférhetővé tételének jogszerűségéért. A Felek az adatkezelést az 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen: 

- az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendeletének (2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényeknek (továbbiakban: Infotv.), továbbá 

az ezeken alapuló belső adatkezelés rendjének betartásával végzi. 
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Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Kelt: ……………………………………. 
 
 
 

……………………………………. 
ÁFEOSZ-COOP szövetség 

 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
Önkormányzat 

 
 

  


