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Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2012. (X.27.) önkormányzati rendelete 

 
Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
a 6/2011. (III.23.) önkormányzati rendelettel, a 11/2011.(V.30.) önkormányzati 

rendelettel és a 29/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelettel módosított 
15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontja, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 
 
1. § A 15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontja, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról a következőket rendeli el:” 

 
2. § Az Ör. 14. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnökét és az 
Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 1. elnökét,” 

 
3. § Az Ör. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Szavazni az ülésvezető ezirányú kérdését követően “igen”-nel, “nem”-mel 
vagy “tartózkodás”-sal lehet.  
(2) A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több mint a 
felének "igen" szavazata szükséges, ennek hiányában a határozati javaslatot a 
képviselő-testület elutasította. 
(3) A nyílt szavazás – a név szerinti szavazás kivételével – a „MikroVoks-VI.” 
jegyzőkönyvező, szavazatszámláló és konferencia rendszerrel (továbbiakban: 
szavazatszámláló rendszer), a szavazatszámláló rendszer meghibásodása 
esetén kézfelemeléssel történik. 
(4) A nyílt szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg. 
(5) Amennyiben bármely települési képviselő nem vesz részt a szavazásban, a 
határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.” 

 
4. § Az Ör. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A név szerinti szavazáskor leadott szavazat a szavazatszámláló rendszerben 
rögzítésre kerül. A név szerinti szavazásról minden esetben papíralapú 
jegyzőkönyv is készül, melyet az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.” 

 
5. § Az Ör. 47. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„[Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:] 
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... 
e) a nemzetségi önkormányzat.” 

 
6. § Az Ör. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az önkormányzati rendeletet a polgármesteri hivatal Orosháza, Szabadság tér 
4-6. szám alatti épületének földszinti hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell 
kihirdetni. A kihirdetett rendelet szövegét az önkormányzati honlapon is közzé 
kell tenni.” 

 
7. § Az Ör. 67. § e-f) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép: 

„[A jegyző egyéb főbb feladatai:] 
e) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, valamint az 
Orosházi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályairól szóló 18/2012. 
(VI.28.) önkormányzati rendeletének 3. §-a alapján általa készített és kihirdetett 
Közszolgálati Szabályzatban meghatározott juttatások pénzügyi fedezetének 
megtervezése, az éves költségvetési rendeletben való beterjesztése és a 
rendelkezési jog gyakorlása; 
f) a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott 
munkavállalók részére meghatározott juttatások pénzügyi fedezetének 
megtervezése, az éves költségvetési rendeletben való beterjesztése és a 
rendelkezési jog gyakorlása;” 

 
8. § Az Ör. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Orosháza városban a képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. tv. 239. § (2) bekezdése alapján a polgármester 
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására 1 fő 
önkormányzati tanácsadói munkakört hoz létre. 
(2) Az önkormányzati tanácsadóra vonatkozó részletes munkajogi szabályozást 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. határozza meg.” 

 
9. § Az Ör. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza 
meg, mely többek között tartalmazza a Közszolgálati Szabályzatban foglalt 
juttatások előirányzatának összegét, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 
részére nyújtott támogatás mértékét is.” 

 
10. § (1) Az Ör. XI. fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Települési nemzetiségi önkormányzatok” 
 
(2) Az Ör. 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép 

„Orosháza városban két települési nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: 
nemzetiségi önkormányzat) működik: 
a) Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és  
b) Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat.” 

(3) Az Ör. a következő 81/A. §-sal egészül ki: 
„(1) A helyi önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CXXIX. 
törvényben meghatározottak szerint biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok 
részére  
a) véleményezési és egyetértési jogainak gyakorlását, 
b) működésének feltételeit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat.  
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(2) A települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének nyilvános és zárt ülésén tanácskozási joggal vesznek 
részt. 
(3) A (1) bekezdés végrehajtására a helyi önkormányzat a nemzetiségi 
önkormányzatoknak a velük kötött együttműködési megállapodásban 
részletezettek szerint - a telefonhasználat költségeinek kivételével -: 
a) testületi működésükhöz kapcsolódóan a tevékenység ellátásához szükséges 
ingóságokkal ellátott ingatlanban ingyenes helyiséghasználatot biztosít, 
b) testületi működésükhöz és testületi ülések tartásához kapcsolódóan a 
feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket biztosítja,  
c) ellátja a gazdálkodásukkal, költségvetés készítésével, módosításával, 
beszámoló készítésével, az ezekhez kapcsolódó adatszolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 
d) a költségvetésében meghatározott keretösszegű települési önkormányzati 
támogatást nyújt.” 

 
11. § Az Ör. 82. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) E rendelet megtekinthető a polgármesteri hivatalban. E rendelet egy-egy 
példányát el kell helyezni a városi könyvtárban, valamint a nemzetiségi 
önkormányzatoknál.” 

 
12. § Az Ör. 1. számú mellékletében az I. tanácsnok feladatai helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
“1. számú melléklet a 15/2010. (X.22.) önkormányzati rendelethez: 
 

[A megválasztott tanácsnokok feladatkörei: 
I. tanácsnok 

Feladata:] 
Kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal és a testvérvárosokkal, valamint 
Orosháza város külkapcsolatainak ápolása.” 
 
13. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) Ör. 43. §-ának (2) és (3) bekezdésében, valamint az Ör. 70. § d) pontjában „a 
Közigazgatási Hivatal” megnevezés helyébe „a Békés Megyei Kormányhivatal” 
megnevezés lép. 
(3) Hatályát veszti az Ör. 2. számú mellékletének „Bizottsági feladatok: 1.) Pénzügyi 
Bizottság felsorolásának 1.22 pontja. 
 
 

 ( Dr. Dancsó József) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária) 
polgármester címzetes főjegyző 

 
Kihirdetve: 2012. október 27-én. 

 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) 
 címzetes főjegyző 

 


