
„A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:   
 

326/2012. (XII.21.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát 
2013. január 01. napjától az alábbiak szerint módosítja: 

 
a.) a bevezető rész első bekezdését követően feltüntetett megnevezés a 

következők szerint módosul: 
 

„OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATA” 

 
b.) az 1. pont a következők szerint módosul: 
 

„1. Költségvetési szerv/intézmény neve: Orosházi Polgármesteri Hivatal” 
 
7.) az 5. pont a következők szerint módosul: 
 
 „5. Működési, illetékességi területe(i):  
 Orosháza Város közigazgatási területe, valamint első fokú építéshatósági 

lát el jogszabályokban rögzített települések vonatkozásában.” 
 
1) a 10/A. pont a következők szerint módosul:  

 
„10/A. Közvetlen jogelődje:  
a) Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Intézmé-
nyek Gondnoksága; 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. és  
b) Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Irodája, 5900 
Orosháza, Szabadság tér 4-6.” 
 

e.) a 11. pont a következők szerint módosul:  
 

„11.A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése:  
Köztisztviselői jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény szerint. Egyes munkavállaló foglalkoztatottak jogviszonyára 
nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.” 
 

f.) a 14. pont a következők szerint módosul:  
 

„14. Vezetőjének kinevezési rendje: A jegyző kinevezése Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. §-a valamint 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezé-
seinek megfelelően történik. A település polgármestere – pályázat alapján 
határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt.” 
 

g.) a 18. pont a következők szerint módosul:  
 

„18.Telephelye(i):  
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5900 Orosháza, Csorvási út 1.; Bajcsy-Zsilinszky u. 2/a.; Ady Endre u. 
11.; Vörösmarty u. 3/a.; Táncsics u. 2-4.; Veres József u. 2/A.; Táncsics u. 
6.; Dózsa György u. 1.; Vörösmarty u. 4.; Iskola u. 36.; Deák Ferenc u. 14-
16.; Ifjúság u. 7.” 

 
i) a 25. pont a következők szerint módosul:  

„25. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkor-
mányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtá-
sával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 
Az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet alapján a hozzá rendelt költségvetési szervek meghatáro-
zott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeinek (ezen belül 
különösen a pénzügyi-gazdasági feladatok) ellátása.” 

 
j.) a 26.1 pont a következők szerint módosul:  

„26.1. Alaptevékenysége:  
Államháztartási szakágazati besorolása: 
841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társu-

lások igazgatási tevékenysége 
Az alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása: 
360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 
390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés 
811000 Építményüzemeltetés 
812000 Takarítás 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenysé-
gek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékeny-
ségek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékeny-
ségek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművé-
szeti, szín- és bábművészeti ágban, 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) – 
nyelvi előkészítő oktatás, 
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853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfo-
lyam) 
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 

 
Hozzá rendelt intézmények kötelezően ellátandó feladatainak szakfeladat szá-
ma, megnevezése: 

I. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája (5900 
Orosháza, Lehel. u. 23.) 

851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellá-

tása 
851013  Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
856013 Fejlesztő felkészítés  
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás  

II.  Orosháza Városi Önkormányzat Szántó Kovács János Területi Múze-
uma (5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.) 

910201 Múzeumi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevé-

kenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékeny-

ség 
910301  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működte-

tése 
910302  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 

III. Orosháza Városi Önkormányzat Justh Zsigmond Városi Könyvtára 
(5900 Orosháza, Kossuth u. 3.) 

890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő progra-
mok, támogatások 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások” 
 

k.) a 28. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„28. Helyrajzi szám: 
1.; 4985/2.; 22.; 2387.; 2374.; 4.; 91/A/5.; 5519/1.; 8899.; 3626/1.; 3626/2.; 
3625/2.; 3627.” 

 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti módosításokat tartalmazó, 

az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Ok-
irat kiadására. 

 
3.) az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 10. § alapján felhatalmazza a Címzetes Főjegyzőt a munka-
megosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodás aláírására 
2013. január 1-ei hatállyal Orosháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és Orosházi 
Kistérség Többcélú Társulásával. 

 
Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester 

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző a hatáskörébe tartozó 
feladatok ellátásáért és a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
szabályozó megállapodás aláírásáért 
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Határidő: a bejegyzés iránti intézke- désre 8 nap egyebekben 2012. december 

31.” 
 

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


