
 „A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

20/2009. (II.20.) Kt.sz. ha t á r o z a t :  
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal belső 
szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét (Ügyrendjét) 
megállapító, a 7/2005. (II.18.) Kt. számú, a 119/2006. (VI.01.) Kt. számú, a 270/2006. 
(XII.22.) Kt. számú és a 146/2007. (VII.06.) Kt. számú határozatokkal módosított 
39/2003. (III.27.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
I. A „Részletes szabályok” 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3. A szervezeti egységek elnevezése: 
 

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

b) Építéshatósági Osztály 

c) Informatikai Iroda 

d) Kulturális Osztály 

e) Népjóléti és Szociális Osztály 

f) Okmányiroda 

g) Pénzügyi Osztály 

h) Szervezési és Jogi Osztály 

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

j) Városfejlesztési és Városgazdálkodási Osztály 
k) Adóiroda” 

 
II. A „Részletes szabályok” 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 „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.” 
 
III. A „Részletes szabályok” 6. pontjának g) pontja az alábbiak szerint 
módosul, valamint az alábbi k) ponttal egészül ki: 
 
„6. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek főbb feladatai: 
 ... 
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. 

 ... 
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.” 

  


