
„A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta: 
 

344/2011. (XII.22.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 2012. 

március 1. napjától az alábbiak szerint módosítja:  
 
a.) a bevezető részben „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, az államháztartás mű-
ködési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a” szövegrész 
helyébe „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekez-
dése és 90. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) 
Korm. rendelet 8/A. §, 10. § és 12. §-a” szövegrész lép. 

 
b.) a 9. pontból törlésre kerül a következő szövegrész: 

 
„A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 

  közhatalmi költségvetési szerv” 
c.) a 10. pontot követően kiegészül a következő 10/A. ponttal: 
 „10/A. Közvetlen jogelődje: Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és Köz-

művelődési Intézmények Gondnoksága; 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.” 

d.) a 25. pont helyébe a követő rendelkezés lép: 
„25. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önkor-
mányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a nem-
zeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott felada-
tok. 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. ren-
delet alapján a hozzá rendelt költségvetési szervek meghatározott szellemi 
és fizikai (technikai) támogató tevékenységeinek (ezen belül különösen a 
pénzügyi-gazdasági feladatok) ellátása.” 

e.) a 26. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„26. Tevékenységei: 

26.1 Alaptevékenységek: 
Szakágazat száma: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint több-

célú kistérségi társulások igazgatási te-
vékenysége 

 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 



381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállí-
tása, átrakása 

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűj-
tése, szállítása, átrakása 

382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000 Lakó- és nem lakó épület építése  
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
750000 Állat-egészségügyi ellátás  
811000  Építményüzemeltetés  
812100  Általános épülettakarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
829000  Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység  
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevé-

kenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevé-

kenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevé-

kenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékeny-

ségek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazga-

tási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevé-

kenysége 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításá-

val összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
854233 Tanulmányi ösztöndíj 
854234 Szociális ösztöndíjak 
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 



869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890214  A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támoga-

tások 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk  
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támo-

gatása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

Hozzá rendelt intézmények kötelezően ellátandó feladatainak szakfeladat szá-
ma, megnevezése: 
I. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája (5900 Orosháza, 

Lehel. u. 23) 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
856013 Fejlesztő felkészítés  
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás  

II.  Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma 
(5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.) 

910201 Múzeumi tevékenység 



910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

III. Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára (5900 
Orosháza, Kossuth u. 3.) 

890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, 
támogatások 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 

IV. Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézménye (5900 Orosháza, Vörösmarty u. 3/a.) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművé-

szeti, szín- és bábművészeti ágban.” 

26.2 Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke:  nincs” 

f.) a 26. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„28. Helyrajzi szám: 1; 4985/2; 2937/A1; 2937/A/3” 

 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti módosításokat tartalmazó, az elő-

terjesztés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okirat kiadására. 
 
Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester 
Határidő:   a bejegyzés iránti intézkedésre 10 nap” 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 



Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése és 90. §-a,1 az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §, 10. § és 12. §-a2

 

,  alapján az alábbi (egy-
séges szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
I. Általános rendelkezések 
 
1. Költségvetési szerv/intézmény neve: Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 
2. Rövid neve:  Polgármesteri Hivatal 
3. PIR szám/OM azonosító: 346315 
4. Székhelye: Orosháza, Szabadság tér 4-6. sz. 
5. Működési, illetékességi területe(i):  
   Orosháza Város közigazgatási területe, valamint első fokú építéshatósági, gyámhiva-

tali, okmányirodai igazgatásban körzetközponti feladatokat lát el jogszabályokban 
rögzített települések vonatkozásában. 

6. Alapító neve: Orosháza Város Önkormányzata 
  Alapító címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
7. Irányító szerve:  Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  Irányító szerv címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
8. Fenntartó, és felügyeleti szerv 
 neve: Orosháza Város Önkormányzata  
 címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
9. A költségvetési szerv típusa az alapító szerint: 
  helyi önkormányzati költségvetési szerv3

10. Költségvetési szerv jogállása: 
 

  helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy. 
10/A.4

 

Közvetlen jogelődje: Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési 
Intézmények Gondnoksága; 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 

 
11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

                                                 
1 A jogszabályi hivatkozást módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 344/2011. (XII.22.) 
Kt.sz. határozata. 
2 A jogszabályi hivatkozást módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 344/2011. (XII.22.) 
Kt.sz. határozata. 
3 A 9. pontban szereplő, a Költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 15-16. §-a szerinti típusba sorolás 
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 
135. § (9) bekezdése alapján 2010. augusztus 15. napján hatályát vesztette, törölte Orosháza Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 344/2011. (XII.22.) Kt.sz. határozata.  
4 Megállapította Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 344/2011. (XII.22.) K.t. számú határozata 



  Köztisztviselői jogviszony a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
szerint. Egyes munkavállaló foglalkoztatottak jogviszonyára nézve a Munka Törvény-
könyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. 

12. Vagyon feletti rendelkezés joga: megilleti a tevékenységei ellátását szolgáló vagyon 
szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és megterhelése 
kivételével. 

13. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan mű-
ködő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

14. Vezetőjének kinevezési rendje: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
36. § (1) bekezdése alapján pályázat útján. 

15. Képviseletére jogosult:  jegyző 
16.  Számlaszám:  11733041-15346315-00000000 
17.  Adószám:  15346315-2-04 

II. Egyéb rendelkezések 

18. Telephelye(i): 5900 Orosháza, Szabadság tér 3.; 5900 Orosháza, Csorvási út 1. 5

19. Tag/részintézménye(i): nincs 
 

20. Tagozata(i): nincs 
21. Típusa: nincs 
22. Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: nincs 
23. Férőhelyek száma: nincs 
24. Évfolyamok száma: nincs 
25.6

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önkormányzat mű-
ködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végre-
hajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló törvényben meghatározott feladatok. 

 Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet alapján 
a hozzá rendelt költségvetési szervek meghatározott szellemi és fizikai (technikai) tá-
mogató tevékenységeinek (ezen belül különösen a pénzügyi-gazdasági feladatok) el-
látása 

26.7

 26.1 Alaptevékenységek: 
 Tevékenységei: 

Szakágazat száma: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

Szakfeladat száma, megnevezése: 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

                                                 
5 Módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 348/2009. (IX.25.) Kt. sz. határozata. 
6 Módosította Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 344/2011. (XII.22.) K.t. számú határozata 
7 Módosította Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 344/2011. (XII.22.) K.t. számú határozata 



381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített be-
gyűjtése, szállítása, átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
412000 Lakó- és nem lakó épület építése  
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
750000 Állat-egészségügyi ellátás  
811000  Építményüzemeltetés  
812100  Általános épülettakarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
829000  Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység  
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysé-

ge 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások   
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
854233 Tanulmányi ösztöndíj 
854234 Szociális ösztöndíjak 
854236 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 



882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
890214  A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támoga-

tásuk  
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
890443 Közmunka 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
Hozzá rendelt intézmények kötelezően ellátandó feladatainak szakfeladat száma, 
megnevezése: 

I. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája (5900 Orosháza, 
Lehel. u. 23) 

851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
856013 Fejlesztő felkészítés  
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás  

II.  Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma 
(5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.) 

910201 Múzeumi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910301  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910302  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

III. Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára (5900 
Orosháza, Kossuth u. 3.) 



890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, 
támogatások 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 

IV. Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási In-
tézménye (5900 Orosháza, Vörösmarty u. 3/a.) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművé-

szeti, szín- és bábművészeti ágban. 
 

26.2  Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke:  nincs 
27.   Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati eszközei. 
28.8

Orosháza, 2011. december 22. 

 Helyrajzi szám: 1; 4985/2; 2937/A/1; 2937/A/3 

  Dr. Dancsó József 
  polgármester  
Záradék: 
A Polgármesteri Hivatal jelen egységes szerkezetbe foglalt, 2011. március 1. napjától ha-
tályos alapító okiratának kiadására Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 205/2009. (V.8.) Kt. számú határozata, valamint az alapító okiratot módosító 
348/2009. (IX.25.) Kt. számú és 344/2011. (XII.22.)  K.t. számú határozata alapján került 
sor. 
 
 

                                                 
8 Módosította Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 344/2011. (XII.22.) K.t. számú határozata 
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