
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2010. (X.28.) önkormányzati rendelete 

egyes rendeleteknek közszolgáltatások ellátására vonatkozó kizárólagos jogok 
biztosításával összefüggő módosításáról 

 
 
Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1. § tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés 
c) pontjában meghatározott feladatkörében, 
a 2. § tekintetében az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. 
évi XX. törvény 21. §-ában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 
törvény 31. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében,  
a 3. § tekintetében az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) 
rendelet 10. § -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az Önkormányzat a következő sportlétesítmények üzemeltetésére 
kizárólagos jogot biztosít az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató 
Zrt. részére: 

a) Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.), 
b) Rákóczi-Vasas Sporttelep (Orosháza, Kakasszék 2.), 
c) Birkózóterem (Orosháza, Október 6. u. 33-35.), 
d) Asztalitenisz csarnok (Orosháza, Fürdő u. 5.). 

2. § (1) A helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ö.r. számú rendelet 3. 
§ (1) bekezdése a következő k)-n) pontokkal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazása szempontjából) 

„k) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark, nyílt csatorna), 
továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád 
alatti járda, alul- és felüljáró); 

l) köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a 
közterületek tisztán tartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási 
tevékenysége; 

m) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és 
síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése, 

n) parkfenntartási feladatok: a parkok gondozása, felújítása; 
zöldfelületek fenntartása, takarítása, felújítása; fasorok, fásítások, 
parkerdők, véderdők fenntartása; fasorok, fásítások felújítása; 
zöldterületeken, zöldfelületeken zöldkár helyreállítási feladatok.” 
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(2) A helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ö.r. számú rendelet 
„Köztisztasági szolgáltatás, a közterületek tisztántartása” alcíme a 
következő 6/A. §-sal egészül ki: 

„6/A.§ Az Önkormányzatot az 5. és 6. § alapján terhelő kötelezettségek 
teljesítését – ha arra más nem köteles –, valamint a 
parkfenntartási feladatokat a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 
kizárólagos joggal látja el.” 

3. § Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet 4. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „4. § Az önkormányzati lakások és helyiségek kezelésével kapcsolatos 
feladatokat kizárólagos joggal az Orosházi Városüzemeltetési és 
Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) látja el.” 

4. §  A helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ö.r. számú rendelet 16. § 
(1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a „fák védelméről szóló 21/1970. 
(VI.21.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „fás szárú növények védelméről 
szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet” szöveg lép. 

5. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 

6. § Hatályát veszti a helyi környezet védelméről szóló 25/2004. (X.11.) Ö.r. számú 
rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja. 

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
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