
„A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

261/2011. (X.21.) K.t. számú h a t á r o z a t : 
 
1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 12/2011. (II.4.) Kt. 

számú határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 2011. november 01. napjától hatályos módosításáról a követ-
kezők szerint, a módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyá-
sa mellett: 

 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata IV. fejezet („A 
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSE”) 1. pontja, valamint 2. pontjának 
a.) és b.) alpontjainak helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„1.) A Polgármesteri Hivatal munkarendje: 

 
a.) A Polgármesteri Hivatal munkaideje heti 40 óra. 

 
b.) A munkaidő tartama:  

hétfőtől – csütörtökig: 7 óra 30 perctől 16.00 óráig, 
   pénteken:   7 óra 30 perctől  13 óra 30 percig. 
 

c.) A munkaközi szünet időtartama 30 perc, mely beszámít a mun-
kaidőbe. 

 
d.) A munkaközi szünetet 12.00 óra és 12 óra 30 perc közötti időben 

lehet igénybe venni, az ettől eltérő igénybevételről a jegyző in-
tézkedhet. 

 
2.) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása: 

 
a.) A Polgármesteri Hivatal minden szervezeti egységére kiterjedő ügy-

félfogadása: 
 

   Hétfőn: 8.00 órától 12.00 óráig, 
     12.30 órától 16.00 óráig; 
   Kedden: 8.00 órától 12.00 óráig, 
     délután nincs ügyfélfogadás; 
   Szerdán: 8.00 órától 12.00 óráig, 
     12.30 órától 16.00 óráig; 
   Csütörtökön: 8.00 órától 12.00 óráig, 
     délután nincs ügyfélfogadás; 
   Pénteken: 8.00 órától 10.00 óráig,  
     10.00 óra után nincs ügyfélfogadás. 
 

b.) A Hatósági Iroda Okmányirodai és Nyilvántartó Csoportjánál az ügy-
felek fogadása a központilag üzemeltetett elektronikus időpont-
foglalási rendszeren keresztül is történhet. Jogszabályban meghatá-
rozott módon az ügyfélkapun keresztül az elektronikus ügyintézés 



lehetősége is adott. 
 
2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Címzetes 

Főjegyzőt a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata egysé-
ges szerkezetű szövegének elkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgár-
mestert a Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására. 

 
Végrehajtásért felelős: 

Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző az egységes szerke-
zetű Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítéséért, 
Dr. Dancsó József polgármester az egységes szerkezetű Szervezeti és 
Működési Szabályzat aláírásáért 

Határidő: 2011. október 31. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 Dr. Dancsó József sk. Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
 polgármester címzetes főjegyző” 

 


