
„A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

159/2013. (V.17.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 
I. az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának a 2012. december 18. napján egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) - a módosí-
tással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – a következők szerint 
módosítja: 

 
1.) A Megállapodás bevezető része a következők szerint módosul: 

„Az Orosházi Kistérség Önkormányzatai – a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés k) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87. §-a, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény (Tft.) alapján – abból a célból, hogy a kistérség lakói az ön-
kormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az ön-
kormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljeseb-
ben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb 
szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási megállapodást 
kötnek.” 

2.) A megállapodás I. 5. pontja a következők szerint módosul: 
„5. A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:  
* a települések lakosságszáma 2011. január 1-jén 
**a települések lakosságszáma 2012. január 1-jén  
 
         *        **  
Békéssámson Község Ön-
kormányzata Képviselő-
testülete 

5946 Békéssámson, Hő-
sök tere 10-12. 2518 2514 Barna Jánosné 

Csanádapáca Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 

5662 Csanádapáca, Szent 
Gellért út 31. 2779 2750 Oláh Kálmán  

Csorvás Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete 

5920 Csorvás, Rákóczi u. 
17. 5364 5628 Szilágyi Menyhért  

Gádoros Község Önkor-
mányzata Képviselő testülete 

5932 Gádoros, Kossuth 
u. 16. 4036 3974 Dr. Prozlik László  

Gerendás Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 

5925 Gerendás, Petőfi u. 
2. 1406 1379 Lengyel Zsolt 

Kardoskút Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 

5945 Kardoskút, Március 
15. tér 3. 921 915 Lengyel György  

Nagyszénás Nagyközség Ön-
kormányzata Képviselő-
testülete 

5931 Nagyszénás, Hősök 
útja 9. 5312 5274 Nyemcsok János  

Orosháza Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete 

5900 Orosháza, Szabad-
ság tér 4-6. 30240 29973 Dr. Dancsó József 

Pusztaföldvár Község Ön-
kormányzata Képviselő-
testülete 

5919 Pusztaföldvár, Rá-
kóczi u. 66. 1920 1895 Dr. Baranyi István  

Tótkomlós Város Önkor-
mányzata Képviselő–testülete 

5940 Tótkomlós, Fő út 1. 6231 6257 Dr. Garay Rita  

Árpádhalom Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 

6623 Árpádhalom, Petőfi 
u. 17. 489 534 Szarka Attila  

A Társulás lakosságszáma: 61216 61093 „ 
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3.) A megállapodás I. 7. pontja a következők szerint módosul: 

„ 7. A Társulás jogi személy. A Társulás pénzügyi-gazdasági, munkaszervezeti 
feladatait az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el.” 
4.) A megállapodás I. 13. pontja a következők szerint módosul: 
„13. A Társulás tagsági nyilvántartása:  
 A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról 
külön nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás felfektetése és vezetése az Orosházi Polgármesteri Hivatal feladata.” 
 
5.) A megállapodás II. 1. pontja a következők szerint módosul: 

„1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös célok-
nak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapo-
dásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a te-
lepülési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit) a 2. pontban és a IX. fejezet-
ben (Átmeneti rendelkezések) foglaltak figyelembevételével: 

- területfejlesztés, 
- egészségügyi ellátás, 
- szociális ellátás ( ezen belül alapellátásként  a házi segítségnyújtás melyet a 

kistérségi települési önkormányzatok látnak el, feladat ellátási megállapodás 
alapján, családsegítés,  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), 

- család-, gyermek- és ifjúságvédelem, 
- közművelődés, 
- település- és területrendezés, műemlékvédelem, 
- természet- és környezetvédelem, 
- katasztrófavédelem polgári védelem és tűzvédelem, 
- közlekedés és vízgazdálkodás, 
- közrend- és közbiztonság 
- pénzügyi-gazdasági ellenőrzés 
- gazdaság- és turizmusfejlesztés, idegenforgalom.” 
 
6.) A megállapodás II. 6/A. pontja a következők szerint módosul: 

„ 6/A. Az Önkormányzatok a hatáskört a társulásra ruházták át, melynek döntéshozó 
szerve az – Mötv. 94. § (1) bekezdése értelmében  kizárólag a társulási tanács. Az 
Mötv. 41. § (5) bekezdése értelmében az átruházott hatáskör tovább nem ruházható, 
így a társulás egyéb szerveire sem lehet átruházni.” 
 
7.) A megállapodás II. 8. pontja a következők szerint módosul: 

„8. A Társulás a 7. pontban foglaltak értelmében saját intézményt hozhat létre. A Tár-
sulás által létrehozott költségvetési intézmény: 
     Gyermekjóléti Központ – a Társulás gyermekjóléti alapfeladatait látja el. 

     A költségvetési intézmény vezetője magasabb vezetőnek minősül. A vezetőt a 
Társulási Tanács nevezi ki, pályázat útján. 

     Kinevezés időtartama: 
     Gyermekjóléti Központ – 5 év 
    A kinevezési jogkört a Tanács, a munkáltatói jogkört az Elnök látja el.” 
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8.) A megállapodás III. fejezet „Közoktatás” alcíme és az alcímhez tartozó szöveg ha-
tályát veszti. 

9.) A megállapodás III. fejezet „Közművelődés” alcím 2., 8., 9. és 10. pontjai hatályu-
kat vesztik. 

10.) A megállapodás III/C. fejezet I. 1. „Közoktatási feladat” pontja hatályát veszti. 

11.) A megállapodás III/C. I. 3. pontja a következők szerint módosul: 

„3. Egészségügyi feladat 
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó háziorvosi Központi Ügyelet létrehozása 
a kistérség központjában, Orosházán a Társulás valamennyi tagjának részvételével. 
Formája: 
A Társulás a feladatot a kistérség 11 települése részvételével látja el oly módon, 
hogy a Társulás az egészségügyi szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást foly-
tat le, majd a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést köt a feladatellátásra.” 
 
12.) A megállapodás III/D. I. 1. pontja a következők szerint módosul: 
„1. Szociális feladat 
A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tá-
mogató szolgálat és közösségi ellátások fenntartása és működtetése. 
Formája:  
A társulás látja el a feladatot.” 
 
13.) A megállapodás III/E. 1. pontja a következők szerint módosul: 

„1. Szociális feladat 
A szociális alapfeladathoz kapcsolódóan családsegítési feladat ellátása. 
A Társulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
92. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelöli Orosháza Város Önkormányzatát, hogy 
alkosson rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevé-
teléről, valamint a fizetendő térítési díjakról. 
Formája:  
A Társulás a feladatot saját intézményén belül látja el a Társulás tagjai közül 10 tele-
pülés – Árpádhalom, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, 
Kardoskút, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós települések - számára.” 
 
14.) A megállapodás IV. fejezet „A tagsági jogviszony keletkezése” alcím 3. pontja a 
következők szerint módosul: 

„A Társulási Tanács Elnöke a Társulási Megállapodást annak aláírásától számított 15 
napon belül megküldi a Békés Megyei Kormányhivatalnak.” 
 
15.) A megállapodás IV. fejezet „A Társulás szervei” alcím a következők szerint mó-
dosul: 
„A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, Elnökhelyettesei, a Tár-
sulás Bizottságai, a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját elősegítő Jegy-
zői Kollégium.” 
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16.) A megállapodás IV. fejezet „Társulás Tanács” alcím a következők szerint módo-
sul: 
„A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. 
A Tanács Tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. 
A polgármester akadályoztatása esetén a képviseletre az Orosházi Kistérség Több-
célú Társulásának Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó rendelkezései 
az irányadók.” 
 
17.) A megállapodás IV. fejezet „Kistérségi Iroda” alcíme és az alcímhez tartozó szö-
veg hatályát veszti. 
 
18.) A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács ülései” alcím 4. pontja a követke-
zők szerint módosul: 

„4. Az Elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Békés Megyei Kormány-
hivatal Vezetőjének kezdeményezésére.” 
 
19.) A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács ülései” alcím 9. és 10. pontjai a 
következők szerint módosulnak: 
„9. A Társulási Tanács üléseiről az Mötv. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei-
re vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.  
A jegyzőkönyvet az Elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt Társulási Tanács tag-
ja írja alá.  
A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Békés Megyei 
Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályzatot a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

10.A Társulási Tanács ülései nyilvánosak, a zárt ülésre, valamint a titkos szavazásra 
vonatkozóan az Mötv. rendelkezései irányadóak.” 

20.) A megállapodás V. fejezet „A Társulási Tanács döntései” alcím 3. pontja a kö-
vetkezők szerint módosul: 

„3. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri 
a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét. 

Minősített többség szükséges: 
a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat be-
nyújtásához, 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 tárgyalás üzleti érdeket sértene: 
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, il-
letőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és 
d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz, 
e)  a Társulási Megállapodás módosításához.” 
 
 
21.) A megállapodás V. fejezet „Döntéshozatal az 1996. évi XXXI. tv. (Tft.) alapján a 
fejlesztési tanácsként megtárgyalandó kérdésekben” alcíme és az alcímhez tartozó 
szöveg hatályát veszti. 
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22.) A megállapodás VI. fejezet „A társulási tagjainak kötelességei” alcím kiegészül 
az alábbi 8. ponttal: 
„8. A Társulás tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-
testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.” 

23.) A megállapodás VII. fejezet „Belső ellenőrzési feladatellátás” alcím 3. pontja, va-
lamint a „Költségvetés” alcímhez tartozó szöveg a következők szerint módosul: 

„3. A belső ellenőr tevékenysége kiterjed: 

1. a Társulás gazdálkodásra, 
2. a Gyermekjóléti Központ gazdálkodására.  

Költségvetés 

1. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határo-
zatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a munka-
szervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A 
Társulás költségvetése magába foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott in-
tézmények, valamint a Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és 
az általuk fenntartott költségvetési szervek költségvetését is. 

2. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának 
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat-
gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi 
jelentés készítésére az Áht. 23-27. § és 87-88. § rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

24.) „A megállapodás VII. fejezet „Vagyoni viszonyok” alcím 4. és 5. pontjai a követ-
kezők szerint módosulnak: 
„4. A Társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a Társu-
lási Tanács Elnöke vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult utalványozásra. 
5. A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére az Oros-
házi Polgármesteri Hivatal Gazdasági vezetője jogosult.” 

 
 

25.) A Megállapodás jelen módosítása 2013. június 30. napján lép hatályba. 
 
 
II. felhatalmazza a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt a módosítással egységes szer-
kezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
 
 
Végrehajtásért felelős:  
Dr. Dancsó József polgármester és Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért 
Fejes Róbertné kistérségi tanácsadó az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás alá-
írásra történő előkészítéséért 
 
Határidő: a Társulási Megállapodás aláírására 2013. június 30. 

 
 

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


	„ 7. A Társulás jogi személy. A Társulás pénzügyi-gazdasági, munkaszervezeti feladatait az Orosházi Polgármesteri Hivatal látja el.”

