
„A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

25/2012. (II.3.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1.) 2012. március 1-ei hatállyal jóváhagyja az Orosháza Városi Önkormányzat Polgár-

mesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának az előterjesztés 10. számú 
melléklete szerinti módosítását, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának, 
illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatnak az aláírására. 

 
3.) a 343/2011. (XII. 22. ) K.t. számú határozatával elfogadott az Oktatási és Közművelő-

dési Intézmények Gondnokságának Megszüntető Okiratát az alábbiak szerint módo-
sítja:  

A Megszüntető Okirat kiegészül az alábbi 8. ) ponttal: 
„8.) A megszüntető szerv 

a.) neve:   Orosháza Város Önkormányzat 
b.) székhelye, címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.” 

4.) felhívja a Polgármestert, hogy a költségvetési szerv beolvadásával kapcsolatban 
szükséges eljárásokat (törzskönyvi nyilvántartásból történő törlés) bonyolítsa le, 

 
5.)  az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren-

delet 10. § alapján felhatalmazza a Címzetes Főjegyzőt a munkamegosztás és fele-
lősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás aláírására 2012. március 1-ei hatály-
lyal Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő 
és gazdálkodó költségvetési szerv és az alábbi hozzárendelt önállóan működő költ-
ségvetési szervek között: 
a.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája, 
b.) Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múzeuma, 
c.) Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára, 
d.) Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

ménye. 
 
Végrehajtásért felelős:  
Dr. Dancsó József polgármester a beolvadásával kapcsolatban szükséges eljárások lebo-
nyolításáért 
Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző a hatáskörébe tartozó feladatok ellátá-
sáért és a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás alá-
írásáért 
Miszlai József irodavezető a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó 
megállapodás előkészítéséért 
Érintett költségvetési szervek vezetői a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátásáért 
Határidő: a beolvadásával kapcsolatban szükséges eljárások lebonyolítása azonnal 

egyebekben 2012. február 29.” 
 

K.m.f. 
 
Dr. Dancsó József  Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária   
   polgármester  címzetes főjegyző 


