
SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

ALAPÍTÓ  OKIRATÁT 

Módosító Okirat 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8.§-ában 

és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 5.§-ában foglaltak 

végrehajtására,  a Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése és az 1.sz. Melléklete alapján a „Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal” költségvetési szerv alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. Az alapító okirat „Alaptevékenysége” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 „Szakmai alaptevékenysége:” 

 

2. Az alapító okirat ”Alaptevékenysége b) „Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása” 

pontjában lévő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„b.) A szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciószám és megnevezés szerinti besorolása: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi, nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

106010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

011030 Közterület rendjének fenntartása 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások”  

 

3. Törlésre kerül az alapító okirat „Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv” szövegrész. 

 

4. Az alapító okirat 12. pontjának harmadik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: „megbízási 

jogviszony, melyre a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény előírásai az irányadók” 

 

5.  A zárószöveg helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. január 30-i ülésén a 13/2014. (I.30) Kt. számú, Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2014. február 04-i ülésén a …/2014. (II.04.) Kt. sz. határozatával fogadta el, és ezzel egyidejűleg 

hatályát veszti a „Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal” költségvetési szerv 2013. március 14. napján 

kelt, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2013. március 14-i ülésén a 45/2013. 

(III.14.) Kt. számú, Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2013. február 26-i 

ülésén az 14/2013. (II.26.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat. Az alapító 

okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés 

napján válik hatályossá.” 

 

 

Jelen módosító okiratot Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4-i ülésén a 

12/2014. (II.04.) Kt. számú, határozatával fogadta el. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá. 

 

Szentendre, 2014. február 4. 

 

 

  Az alapító képviseletében: 

   dr. Illés György  

      polgármester 


