
 

 

 „A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

 
205/2009. (V.8.) Kt.sz. h a t á r o z a t :  

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) egyetért az Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 

Okiratának módosításával és az egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot 
az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 
2.) felhívja a jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosításából eredő változásokat az 

intézményi szabályozókban vezesse át és terjessze azt a Képviselő-testület elé 
jóváhagyásra. 

 
Felelős: Németh Béla polgármester az alapító okirat aláírásáért,  

Miszlai József osztályvezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 
megtételéért, 
a jegyző a szervezési és tájékoztatási feladatok végrehajtásáért, 
valamint a szabályozók módosításáért 

Határidő: azonnal ill. értelemszerűen” 



 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. 
§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 10. §-a alapján az alábbi (egységes 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, 

gyámhivatali, 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 szerv 
  A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 
   közhatalmi költségvetési szerv 
10. Költségvetési szerv jogállása: 
  helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy. 
11. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
  Köztisztviselői jogviszony a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény szerint. Egyes munkavállaló foglalkoztatottak jogviszonyára nézve a 
Munka Törvénykönyvéről 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. 
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13. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

14. Vezetőjének kinevezési rendje: A helyi önkormányzatokról szóló1990. 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., 5904 Orosháza, Fasor u. 2/a., 

5900 Orosháza, Csorvási út 1. 
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. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az önkormányzat 

működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok. 

26. Tevékenységei: 
 26.1 Alaptevékenységek: 

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

01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

45101-7 Magasépítőipar 
45201-4 Mélyépítőipar 
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
75116-4 Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 

végrehajtása 
75119-7 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 
75167-0 Polgári védelmi tevékenység 
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75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó kisegítő szolgálatai 

75179-1 Máshová nem sorolható szervek, tevékenységek 
75183-4 Vízkárelhárítás 
75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
75185-6 Települési vízellátás és vízminőség védelem 
75186-7 Köztemető fenntartási feladatok 
75187-8 Közvilágítási feladatok 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása 
80111-5 Óvodai nevelés 
80121-4 Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás 
85191-2 Anya-, gyermek és csecsemővédelem 
85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
85201-8 Állategészségügyi tevékenység 
85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
85333-3 Munkanélküli ellátások 
85334-4 Eseti pénzbeni szociális ellátások 
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
90111-6 Szennyvízelvezetés és kezelés 
90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 
92192-5 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
92404-7 Sportcélok és feladatok 
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 
93091-0 Fürdő és Strandszolgáltatás 
93092-1 Családi ünnepek szervezése 
93093-2 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás 

26.2  Kiegészítő tevékenységek: 
A költségvetési szerv/intézmény alaptevékenységhez kapcsolódóan kiegészítő 
tevékenységet nem végez. 

 26.3 Kisegítő és vállalkozási tevékenységek és azok mértéke:  nincs 
 27. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati 

eszközei. 
 28. Helyrajzi szám: 1 

Orosháza, 2009. május 8. 

  Németh Béla  
  polgármester  
 
Záradék: 
 
A jelen alapító okiratot Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
205/2009. (V.8.) Kt.sz. határozattal fogadta el. 


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

