
 

A SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA 

(egységes szerkezetben a módosításokkal) 

 

Szentendre Város 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, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1. napján hatályba lépő 84. § (5) bekezdés b) pontjára, valamint arra, 

hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-

testület megállapodást kötött arról, hogy 2013. január 1. napjától közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, a 

„Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal” költségvetési szerv alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja 

jóvá: 

 

A költségvetési szerv megnevezése: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

A költségvetési szerv 

- székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

- telephelye: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

A költségvetési szerv alapító szerve, székhelye: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 

3.) és Pilisszentlászló Község Önkormányzata (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) 

 

A költségvetési szerv irányító szerve: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Székhelye: 2000 

Szentendre, Városház tér 3. 

 

A költségvetési szerv illetékességi területe: Szentendre Város és Pilisszentlászló Község közigazgatási területe. Az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben meghatározott építésügyekben a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott települések közigazgatási területe. Szentendre, Pilisszentlászló, 

Pomáz, Pilisszentkereszt, Csobánka, Budakalász, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Pócsmegyer, 

Szigetmonostor, Visegrád. 
 

A költségvetési szerv alapításának éve: 1990 

A költségvetési szerv jogelődje: Szentendre Városi Tanács V.B., valamint Pilisszentlászló Község Polgármesteri 

Hivatala (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) 

A költségvetési szerv jogállása: jogi személy 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A helyi önkormányzatokról szóló mindenkor hatályos törvény alapján ellátja az önkormányzat működésével, az 

államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával és a nemzetiségi 

önkormányzatokkal kapcsolatos, a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a feladat- és hatáskörébe 

utalt feladatokat. 

Alaptevékenysége: A költségvetési szerv ellátja a helyi önkormányzatokról szóló mindenkor hatályos törvényben és 

a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Szentendre és Pilisszentlászló 

vonatkozásában. A költségvetési szerv feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 

költségvetési szerv működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 

a) TEÁOR száma, megnevezése:  

8411  Általános közigazgatás 

Szakágazat száma, megnevezése: 

841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 

b) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
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552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás               

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás            

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése              

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése            

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek            

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység           

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége          

841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841173 Statisztikai tevékenység 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel            

842421 Közterület rendjének fenntartása              

882111 Aktív korúak ellátása   

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon            

882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás          

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás          

882119 Óvodáztatási támogatás          

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202 Közgyógyellátás          

882203 Köztemetés 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása          

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek           

 

 

 - vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:  

A költségvetési szerv vezetője a Jegyző. A jegyzőt – Szentendre és Pilisszentlászló polgármesterének lakosságszám-

arányos, többségi döntésének megfelelően – pályázat alapján Szentendre Város Polgármestere nevezi ki.  

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya: 

- köztisztviselői jogviszony, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

az irányadó, 

- munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó, 

- megbízási jogviszony, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény előírásai az 

irányadók 

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:  

Az intézmény épületei – a jelen alapító okirat elfogadásának időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban szereplő 

adatoknak megfelelően – Szentendre Város Önkormányzat, illetve Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

tulajdonában vannak. Az önkormányzati vagyon megőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő vagyontárgyak bérletbe adásánál – a tulajdonjogtól függően – Szentendre Város Önkormányzat, 

illetve Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal 

való rendelkezés szabályairól szóló hatályos rendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 
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Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. …-i 

ülésén a …/2013. (...) Kt. számú, Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 26-i 

ülésén a …/2013. (...) Kt. sz. határozatával fogadta el, és az 2013. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg 

hatályát veszti a „Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal” költségvetési szerv 2013. január 24. napján kelt, 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2013. január 24-i ülésén a 20/2013. (I.24.) Kt. számú, 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2013. január 23-i ülésén az 5/2013. (I.23.) Kt. sz. 

határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat. 

 

 

Szentendre, 2013.   

 

 

Az alapítók képviseletében: 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Illés György 

polgármester polgármester 

Szentendre Város Önkormányzata Pilisszentlászló Község Önkormányzata 


