
„A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

146/2011. (V.20.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Intézmények 

Gondnoksága Alapító Okiratát 2011. július 1. napjától az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
a.) a bevezető részben „a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a, 
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 10. §-a” szövegrész helyébe „az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése és 90. §-a, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §, 10. § 
és 12. §-a” szövegrész lép. 

 
b.) a 9. pontból törlésre kerül a következő szövegrész: 

 
„A költségvetési szerv típusa tevékenysége jellege szerint: 

  közszolgáltató költségvetési szerv 
A költségvetési szerv fajtája: közintézmény” 

c.) a 14. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: a 

költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat 
útján, öt éves határozott időre.” 

d.) a 25. pontban a „217/1998. (XII.30.) Korm rendelet” szövegrész helyébe a 
„292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet” szövegrész lép 

e.) a 26. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„26. Tevékenységei: 
26.1 Alaptevékenységek: 
Szakágazat száma:  84111-5 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 
A hozzá rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 
szervek számára az alábbi gazdasági és egyéb feladatokat látja el 
megállapodás alapján: 
- számvitel, a költségvetési tervezéshez és végrehajtásához kapcsolódó 

pénzügyi adatok regisztrálása, pénzellátás, könyvvezetés, analitikus 
nyilvántartások vezetése, információszolgáltatás, beszámolás 
egységes nyilvántartási rendszerben, 

- belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok. 
Az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága a hozzá rendelt 
gazdálkodó intézmények mellérendelt szerve, utasítási jogköre nincs. 
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Az Önkormányzat és intézményei által nem használt helyiségeket bérbe 
adja az Orosháza Szabadság tér 3. szám alatti épületben. 
Ellátja az Orosháza, Szabadság tér 3. és az Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
szám alatti ingatlanokban a takarítási feladatokat. 
Szakfeladat száma, megnevezése: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
811000  Építményüzemeltetés  
812100  Általános épülettakarítás  
829000  Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
Hozzá rendelt intézmények kötelezően ellátandó feladatainak szakfeladat 
száma, megnevezése: 
I. Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája (5900 

Orosháza, Lehel. u. 23) 
851011  Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 
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 
Múzeuma (5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.) 

910201 Múzeumi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 
910301  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

működtetése 
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 
programok, támogatások 

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

IV. Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye (5900 Orosháza, Vörösmarty u. 3/a.) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 

táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban.” 

26.2. Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke:  nem végez.” 
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2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti módosításokat tartalmazó, az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító Okirat 
kiadására. 

 
Felelős: Dr. Dancsó József polgármester 
 Miszlai József irodavezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 

megtételéért 
 Raffai Jánosné intézményvezető a feladatkörébe tartozó feladatokért 
 
Határidő: a bejegyzés iránti intézkedésre 10 nap” 

 
K.m.f. 

 
 
 
 (: Dr. Dancsó József :)   (: Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária :) 
 polgármester címzetes főjegyző 



Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdése és 90. §-a,1 az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §, 10. § és 12. §-a2

 

,  alapján 
az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 
OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

 
OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

I. Általános rendelkezések 

1. Költségvetési szerv/intézmény neve: Orosháza Városi Önkormányzat Oktatási és 
Közművelődési Intézmények Gondnoksága 

2. Rövid neve: Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága 
3. PIR szám/OM azonosító: 347796 
4. Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 
5. Működési, illetékességi területe(i): 
 Orosháza közigazgatási területe – feladat-ellátási kötelezettséggel. 
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 szerv3

10. Költségvetési szerv jogállása: 
 

 helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi személy. 
10/A.Közvetlen jogelődje: Orosháza Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 

Szolgáltató Szervezet; 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 
11.  A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

                                                 
1 A jogszabályi hivatkozást módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/2011. 
(V.20.) Kt.sz. határozata. 
2 A jogszabályi hivatkozást módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/2011. 
(V.20.) Kt.sz. határozata. 
3 A 9. pontban szereplő, a Költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 15-16. §-a szerinti típusba 
sorolás az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi 
XC. törvény 135. § (9) bekezdése alapján 2010. augusztus 15. napján hatályát vesztette, törölte Orosháza Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/2011. (V.20.) Kt.sz. határozata.  



 

 

2 

2 

XXXIII. tv. 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. 

 13. Gazdálkodási jogköre: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, alaptevékenységét önállóan látja el. 

14. 4

15. Képviseletére jogosult: intézményvezető 

 Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: a költségvetési szerv 
vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat útján, öt éves határozott 
időre. 

 16. Számlaszáma: 11733041-15347794 
 17. Adószám: 15347794-2-04 

II. Egyéb rendelkezések 

18.  Telephelye(i): nincs 
19.  Tag/részintézménye(i): nincs 
20.  Tagozata: nincs 
21.  Típusa: nincs 
22.  Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: nincs 
23. Férőhelyek száma: nincs 
24. Évfolyamok száma: nincs 
25.  Jogszabályban meghatározott közfeladatai: 
   Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.) Korm. rendelet5

26. 

 
alapján a hozzá rendelt költségvetési szervek meghatározott szellemi és fizikai 
(technikai) támogató tevékenységeinek (ezen belül különösen a pénzügyi-
gazdasági feladatok) ellátása. 

6

 26.1 Alaptevékenységek: 
 Tevékenységei: 

Szakágazat száma: 84111-5 Igazgatási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
A hozzá rendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 
számára az alábbi gazdasági és egyéb feladatokat látja el megállapodás alapján: 
- számvitel, a költségvetési tervezéshez és végrehajtásához kapcsolódó 

pénzügyi adatok regisztrálása, pénzellátás, könyvvezetés, analitikus 
nyilvántartások vezetése, információszolgáltatás, beszámolás egységes 
nyilvántartási rendszerben, 

- belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok. 

                                                 
4 Módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/2011. (V.20.) Kt. sz. határozata. 
5 A jogszabályi hivatkozást módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/2011. 
(V.20.) Kt. sz. határozata. 
6 Módosította Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 146/2011. (V.20.) Kt. sz. határozata. 
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Az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága a hozzá rendelt 
gazdálkodó intézmények mellérendelt szerve, utasítási jogköre nincs. 
 
Az Önkormányzat és intézményei által nem használt helyiségeket bérbe adja az 
Orosháza Szabadság tér 3. szám alatti épületben. 
Ellátja az Orosháza, Szabadság tér 3. és az Orosháza, Szabadság tér 4-6. 
szám alatti ingatlanokban a takarítási feladatokat. 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
811000  Építményüzemeltetés  
812100  Általános épülettakarítás  
829000  Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 

Hozzá rendelt intézmények kötelezően ellátandó feladatainak szakfeladat 
száma, megnevezése: 

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

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

ellátása 
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 
Múzeuma (5900 Orosháza, Dózsa György u. 5.) 

910201 Múzeumi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 

tevékenység 
910301  Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

működtetése 
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 
programok, támogatások 

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

IV. Orosháza Városi Önkormányzat Liszt Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménye (5900 Orosháza, Vörösmarty u. 3/a.) 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
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852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban. 

 
 26.2 Vállalkozási tevékenysége és annak mértéke:  nincs 

 27. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati 
eszközei. 

 28. Helyrajzi szám: 2937/A/1 

Orosháza, 2011. május 20. 

  Dr. Dancsó József 
  polgármester  
 
Záradék: 
 
Az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága jelen egységes 
szerkezetbe foglalt, 2011. július 1. napjától hatályos alapító okiratának kiadására 
Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 201/2009. (V.8.) Kt. számú 
határozata, valamint az alapító okiratot módosító 343/2009. (IX.25.) Kt. számú és 
146/2011. (V.20.) Kt. számú határozata alapján került sor. 
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