
„A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 

218/2011. (VIII.26.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 

1. az Önkormányzat folyó évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) számú ren-
delet 18. § (3) bekezdése végrehajtására, a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az érintett in-
tézmények igazgatóinak javaslatát alapul véve, 2011. szeptember 1-ei hatály-
lyal kezdődően, figyelemmel a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését kor-
látozó jogszabályokra  

a. Gyermek és Diákélelmezési Intézménynél 3 üres szakmai álláshelyet (3 
konyhai kisegítő) véglegesen megszüntet. Az intézmény engedélyezett 
álláshelyeinek száma 3-al, 45,25-ről 42,25-re csökken.  

b. Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokságánál 2,5 (1 szo-
bafestő-mázoló, 1 adminisztrátor, 0,5 takarító) intézményüzemeltetési 
álláshelyet véglegesen megszüntet. Az intézmény engedélyezett állás-
helyeinek száma 2,5-el, 15-ről, 12,5-re csökken.  

c. Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál 0,5 (0,5 könyvtári munkatárs) 
szakmai álláshelyet véglegesen megszüntet. A Könyvtár engedélyezett 
álláshelyeinek száma 0,5-el, 9,75-ről 9,25-re csökken.  

d. Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolánál 1,5 intézményüzemeltetési 
álláshelyet (1 fő adminisztrátor és 0,5 fő üres álláshely) véglegesen 
megszüntet, így az engedélyezett álláshelyeinek száma 1,5-el, 30-ról 
28,5-re csökken.  

e. Szántó Kovács János Területi Múzeumnál 0,25 szakmai álláshelyet 
(0,25 adatrögzítő) véglegesen megszüntet. A Múzeum engedélyezett 
álláshelye így 0,25-el, 5,25-ről 5-re csökken. 

f. Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központnál 1,5 
szakmai (0,5 szociális gondozó, 1 segédgondozó) és 2 intézményüze-
meltetési (1 konyhai kisegítő, 1 adminisztrátor) álláshelyet véglegesen 
megszüntet, így az engedélyezett álláshelyeinek száma 3,5-el, 187-ről 
183,5-re csökken.  

 
2. felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak összlétszáma az 1. 

pontban foglaltaknak megfelelően 1652,675 fő létszámról 1641,425 fő lét-
számra, összesen 11,25 álláshellyel csökken. 

 
3. felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglaltakat és az oktatási intézményszer-

vezéssel kapcsolatos 2011. évi Képviselő-testületi döntésekből eredő állás-
hely és személyi juttatás változásokat vezesse át Orosháza Város Önkor-
mányzatának folyó évi költségvetésén és terjessze elő a Képviselő-testület so-
ron következő rendes ülésére. 

 
Végrehajtásért felelős:  

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző a 3. pontban foglalta-
kért,  



a Közgazdasági Iroda valamint az Intézményfelügyeleti, Hivatal Üze-
meltetési Iroda vezetői szakfeladataik végrehajtásáért, 
Valamennyi érintett intézmény vezetője 

Határidő: azonnal 
 
 

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

 


