
„A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

162/2011. (VI.24.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának hatályos Társulási Megállapo-
dását az alábbiak szerint módosítja: 
 
a.) A Társulási Megállapodás IV. fejezet (A Társulás tagsági viszonyai, szer-

vezete) „Kistérségi Iroda” alcímének 4. pontja a következők szerint mó-
dosul: 

 
„4. A többcélú társulást működtető valamennyi önkormányzat képviselő-

testülete vállalja, hogy a megállapodásban rögzített közszolgáltatási 
feladatok és a területfejlesztési feladatok ellátására egy közös szakmai 
munkaszervezetet működtet. A szakmai munkaszervezet keretében kü-
lön jogszabályban meghatározott feltételek szerint működhetnek a mi-
nisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, 
szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai, va-
lamint az önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai. A Kis-
térségi Iroda vezetője magasabb vezető, vezetőjét a Tanács nevezi ki, 
pályázat útján, határozatlan időre. Az egyéb munkáltatói jogokat a Ta-
nács elnöke gyakorolja. A Kistérségi Iroda alkalmazottai jogállását az 
1992. évi XXXIII. törvény szabályozza, az alkalmazottak közalkalmazot-
tak. A Kistérségi Iroda vezetője felett a munkáltatói jogokat a Társulás 
Elnöke gyakorolja.  
A Kistérségi Iroda szervezete az alábbi: 
Az iroda dolgozói létszáma 4 fő, az alábbi munkakörökben 
- irodavezető 1 fő, 
- gazdasági vezető 1 fő, 
- bér- és társadalombiztosítási ügyintéző 1 fő, 
- pénzügyi ügyintéző 1 fő. 
A Kistérségi Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az irodave-
zető gyakorolja. Ez alól kivétel a gazdasági vezető, akit a Társulási Ta-
nács Elnöke nevez ki és felette ő gyakorolja a munkáltatói jogokat.” 

 
b.) A Társulási Megállapodás V. fejezet (A társulási szervek működése) „A 

Társulási Tanács döntései” alcíme a következők szerint módosul: 
 

„1. A Társulási Tanács döntését határozat formájában hozza. 
 

2. A határozat elfogadásához legalább annyi szavazat szükséges, amely 
meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét és az általuk képvi-
selt települések lakosságszámának egyharmadát.  

 
3. A jelenlevő tagok minősített többséggel hozott határozata – figyelem-

mel a 2004. évi CVII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltakra – minő-
sített többség: A minősített többséghez legalább a jelen lévő tagok sza-
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vazatainak 2/3-a szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok által képvi-
selt települések lakosságszámának a felét. 

 
Minősített többség szükséges: 
a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – 
pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 
meghatározásához; 
b) zárt ülés elrendeléséhez abban az esetben, ha a vagyonával való 
rendelkezés az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tár-
gyalás üzleti érdeket sértene; 
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbí-
zatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fe-
gyelmi büntetés kiszabása; és 
d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat megha-
tároz. 

 
4. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a 

tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újra-
tárgyalható. 

 
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbsé-
gi vagy többségi blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a dön-
tést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselő-
testületei külön megállapodást köthetnek. 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megállapodás előbbi 

módosításokkal egybeszerkesztett szövegének aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta irodavezető 
Határidő:   a határozat közlésére 15 nap 
 

K.m.f. 
 
Dr. Dancsó József sk. Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
        polgármester címzetes főjegyző” 
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