
 „A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

 
58/2009. (III.13.) Kt.sz. h a t á r o z a t :  

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét (Ügyrendjét) 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Általános megállapítások: 
 
1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének egységes hivatala a 

Polgármesteri Hivatal. 
 
2. Orosháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának székhelye: 

Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
 
3. A Polgármesteri Hivatal jogi személyiséggel nem rendelkezik, irányítását a 

jegyző útján a polgármester látja el. 

4. A Polgármesteri Hivatal tevékenysége: 
 A Polgármesteri Hivatal ellátja Orosháza Város Önkormányzatának: 
 - hatósági igazgatási, 
 - önkormányzati igazgatási, 
 - beruházási, költségvetési, 

- a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos ügyviteli, 
 - adóügyi, 
 - szociális, 
 - gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási, 
 - a helyi kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli, 
  - pénzügyi-számviteli feladatait. 

 
A fő cél valamennyi területen a hozzá forduló polgárok megfelelő minőségű és 
színvonalú kiszolgálása, felkészült, képzett szakembergárda segítségével. 

 
 A cél elérése érdekében az Önkormányzat mindenkori költségvetésén 

keresztül a Polgármesteri Hivatal biztosítja: 
 
 - a mindenkori szakmai minimumfeltételekben előírt környezetet, 
 - a dolgozók folyamatos képzését és továbbképzését,  

- a rendelkezésre álló informatikai háttér működtetését, karbantartását és 
fejlesztését,  

- továbbá a polgárok jogszabályok és szabályzatok szerinti maximális 
kiszolgálását és korrekt tájékoztatását. 

 
Részletes szabályok: 

 
1. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése: 
 



a) Az egységes Polgármesteri Hivatal Törzskarra, osztályokra és irodákra 
tagozódik. 

 
b) A Törzskar tagjai, az osztályvezetők és az irodavezetők a jegyző 

közvetlen irányítása alá tartoznak. 
 

c) Az osztályok élén osztályvezetők, az irodák élén irodavezetők állnak. 
 
d) Az osztályok a létszám és feladatok függvényében csoportokra 

tagozódhatnak, melynek szükségességéről és létesítéséről a jegyző 
mint a munkáltatói jogkört gyakorló hivatalvezető a polgármester 
egyetértésével dönt. 

 
2. Az osztályvezető jogállása: 
 

a) A Polgármesteri Hivatal osztályai tekintetében az osztályvezető 
szervezi és irányítja az osztály feladat- és hatáskörébe tartozó 
önkormányzati és államigazgatási ügyek döntésre való előkészítését, a 
döntések végrehajtásának megszervezését. Az osztályvezető az 
irányítása alá tartozó osztály vonatkozásában gondoskodik továbbá az 
önkormányzati képviselők munkájának segítéséről, belső 
munkaszervezési feladatok és igazgatási teendők ellátásáról. Az 
osztályvezető részt vesz a Képviselő-testület, valamint annak 
bizottságai elé kerülő előterjesztések (határozati javaslatok, 
rendelettervezetek) ágazati munkamegosztás szerinti elkészítésében. 
Az osztályvezető tevékenységéért felelősséggel tartozik az őt kinevező 
jegyzőnek. 

 
b) Az osztályvezető munkáltatói jogokat nem gyakorol – kivéve a jegyző 

által átruházott hatáskörben -, fegyelmi jogköre nincs. 
 

c) Az osztályvezető a jegyző által átruházott hatáskörben engedélyezi az 
osztályán dolgozók rendes szabadságát és munkaidő alatti rövid 
eltávozását. 

 
3. A szervezeti egységek elnevezése: 
 

a) Általános Igazgatási Osztály  
 -   Közterület-felügyelői feladatok ellátása az 1999. évi LXIII. tv.-ben 

foglaltaknak megfelelően 
 -    Gyámhivatali Csoport 

b) Építéshatósági Osztály 
c) Informatikai Iroda 
d) Kulturális Osztály 
e) Népjóléti és Szociális Osztály 
f) Okmányiroda 
g) Pénzügyi Osztály 

-    Költségvetési Csoport 
-    Gondnokság 

h) Szervezési és Jogi Osztály 



-     Jogi Csoport 
-     Iktató Iroda 
-     Polgármesteri, Alpolgármesteri Titkársági Csoport 

i) Törzskar  
-    aljegyző, 
-    belső ellenőr, 
-    humánerőforrás gazdálkodás, 
-    városi főépítész. 

j) Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály 
k) Adóiroda 

 
4. A Polgármesteri Hivatal munkarendje: 
 
 a) A Polgármesteri Hivatalnál munkaideje heti 40 óra. 
 
 b) A munkaidő kezdete: 
  - Hétfőtől – Péntekig:  7 óra 30 perc 
 
  A munkaidő befejezése: 
  - Hétfőtől – Csütörtökig:  16.00 óra 
  - Pénteken:   13 óra 30 perc 
 

c) A munkaközi szünet időtartama 30 perc, mely beszámít a munkaidőbe. 
 

d) A munkaközi szünetet általában 12 óra és 12 óra 30 perc közötti időben 
lehet igénybe venni, az ettől eltérő igénybevételről a jegyző intézkedhet. 

 
5. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása: 

a) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása, kivéve az Okmányiroda és a 
Népesség-nyilvántartás ügyfélfogadási rendjét. 

   Hétfőn: 8.00 órától 12.00 óráig, 
     13.00 órától 16.00 óráig; 
   Kedden: nincs ügyfélfogadás; 
   Szerdán: 8.00 órától 12.00 óráig, 
     13.00 órától 16.00 óráig; 
   Csütörtökön: 8.00 órától 12.00 óráig, 
     délután nincs ügyfélfogadás; 
   Pénteken: nincs ügyfélfogadás. 
 
 b) Az Okmányiroda és a Népesség-nyilvántartás ügyfélfogadása: 
   Hétfőn: 7.30 órától 12.00 óráig 
     12.30 órától 15.30 óráig; 
   Szerdán: 7.30 órától 12.00 óráig, 
     12.30 órától 16.00 óráig; 
   Csütörtökön: 7.30 órától 12.00 óráig. 
 

c) Minden munkanapon a jegyző eseti rendelkezése szerinti ügykörökben 
az ügyfélfogadás az érintett osztályok részéről kötelező. 

 
d) 



- A polgármester minden hónap első hetének keddjén 13.00 órától 
16.00 óráig fogad. 

- Az általános alpolgármester minden hónap második hetének keddjén 
13.00 órától 16.00 óráig fogad. 

- Az alpolgármester minden hónap harmadik hetének keddjén 13.00 
órától 16.00 óráig fogad. 

- A jegyző minden hónap negyedik hetének keddjén 13.00 órától 16.00 
óráig fogad. 

 
6. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek főbb feladatai: 
 
a) Általános Igazgatási Osztály: 

Anyakönyvi, birtokvédelmi, hatósági bizonyítvány, hagyatéki leltár, 
lakásgazdálkodási, honvédelmi igazgatási, kereskedelmi, telepengedélyezési, 
menekültügyi, szabálysértési, tűzrendészeti, gyámhatósági ügyek intézése, 
„M” feladatok ellátása. 
Az Osztály látja el a közterület-felügyeleti feladatokat és az Osztályon belül 
működik a Gyámhivatali Csoport is. 
A Gyámhivatali Csoport Orosháza mellett ellátja a körzetközponthoz tartozó – 
jogszabályban meghatározott – települések ügyeinek intézését. 

 
b) Építéshatósági Osztály: 

Építésügyek, környezet- és természetvédelmi hatósági ügyek, a közlekedés, a 
hírközlés és a vízügyi igazgatási ügyek intézése, a térinformatikai rendszer 
napi aktualizálásával kapcsolatos feladatok ellátása, a hatósági közmű ügyek 
intézése, közműnyilvántartás vezetése, jogszabály értelmében kiemelt 
építéshatósági ügyek ellátása az építéshatósághoz mint körzetközponthoz 
tartozó településeken. 

 
c) Informatikai Iroda: 
 A Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátása. 
 
d) Kulturális Osztály: 

A művelődési és közoktatási igazgatás körében az oktatási, nevelési, 
közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenység, a testnevelési és 
sportfeladatok ellátása. Az ágazati intézményekkel való kapcsolattartás. 

 
e) Népjóléti és Szociális Osztály: 

A gyermekek, a felnőttek, az időskorúak, a családok segélyezésével, a 
szociális igazgatással, az önkormányzat szociális, egészségügyi 
intézményeinek működésével összefüggő egyeztetési feladatok ellátása. 

 
f) Okmányiroda: 

Ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatköröket, melyek illetékességi 
köre kiterjed az ország területére. 

 
g) Pénzügyi Osztály: 

Az Önkormányzat intézményei feletti pénzügyi felügyeleti feladatok ellátása, a 
likvid-gazdálkodásuk biztosítása. Az Önkormányzat pénzügyi tervének 
(költségvetés) előkészítése, az Önkormányzat hatékony gazdálkodásának 



pénzügyi – szakmai lebonyolítása a mindenkori számviteli és államháztartási 
törvényben foglaltak alapján. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának 
ellátása – végrehajtása. 

 
h) Szervezési és Jogi Osztály: 

Az önkormányzat képviselő-testülete, bizottságai működésével, a 
polgármester és a képviselők tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, 
önkormányzati rendeletek, testületi előterjesztések előkészítésében, hozott 
döntések végrehajtásában való közreműködés. Jogügyletek megkötése, 
melyben az érintett Osztályok a Szervezési és Jogi Osztály iránymutatása és 
utasítása szerint kötelesek közreműködni. Átadott szerződések nyilvántartása, 
szükség szerinti közzététele. Jogi képviselet ellátása. A Polgármesteri Hivatal 
Osztályainak igénye szerint jogi állásfoglalás adás. 
A közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési törvényben és az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelő jogi, 
szakmai közreműködés. 
A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző és az aljegyző 
munkájának közvetlen segítése.  
A Polgármesteri Hivatal központi iktatási és postázási feladatainak ellátása. A 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei közötti koordinációs feladatok 
ellátása. 

 
i) Törzskar:  

Az önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzése, humánerőforrás-
gazdálkodási feladatok ellátása, főépítészi feladatok ellátása. 

 
j) Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály: 

Az önkormányzati gazdálkodási és vagyonkezelési feladatok ellátása. 
Településfejlesztési, területgazdálkodási, települési rendezési tervekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés. Településfejlesztési 
projektek, beruházások, felújítások, városüzemeltetési, közterület-fenntartási 
és vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatok elvégzése. A hazai és Európai 
Uniós pályázati kiírások napi rendszerességgel történő figyelemmel kísérése, 
az Önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében való 
részvétel. 

 
k) Adóiroda: 

Önkormányzati helyi adóügyi hatósági feladatok ellátása (ideértve a 
gépjárműadóval, talajterhelési díjjal, átjelentett köztartozásokkal kapcsolatos 
feladatok ellátását is), szem előtt tartva az Önkormányzat adópolitikájának 
megvalósítását. 

Az egyes osztályokon ellátandó feladatokat, felelősségi, alá- és fölérendeltségi 
viszonyokat, kiadmányozási jogosultságot a köztisztviselői törvény és a Munka 
törvénykönyve szerint kötelezően előírt munkaköri leírások szabályozzák. 
 



7. a) A Polgármesteri Hivatal dolgozóit a jegyző jogosult munkaértekezletre 
összehívni a szükségleteknek megfelelően, de legalább évente két 
alkalommal. 

 
 b) A polgármester hívja össze az osztályvezetők munkaértekezletét a 

szükségleteknek megfelelően. 
 
 c) Az osztályvezetők jogosultak saját osztályukon munkaértekezletet 

összehívni a szükségleteknek megfelelően, de legalább évente két 
alkalommal. 

 
8. A jelen határozat mellékletét képezi Orosháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 146/2007. (VII. 06.) Kt. számú határozatával jóváhagyott a 
Polgármesteri Hivatal ellenőrzési nyomvonala és Szabálytalanságok 
kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata. 

 
9. A jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a Polgármesteri 

Hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási 
rendjét megállapító 39/2003. (III.27.) Kt. számú határozat, valamint a 
módosításáról szóló 7/2005. (II.18.) Kt. számú, 119/2006. (VI.01.) Kt. számú, 
270/2006. (XII.22.) Kt. számú, 146/2007. (VII.06.) Kt. számú és 20/2009. 
(II.20.) Kt. számú határozatok, valamint a 158/2001 (IX.05.) Kt. számú 
határozat 
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