
 

SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

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, 

a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 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 okiratát (továbbiakban: 

alapító okirat) módosító okiratot az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. A költségvetési szerv illetékességi területének szövege az alábbi szöveggel egészül ki:  

„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.” 

 

2. A költségvetési szerv jogelődjeinek felsorolásáról szóló szöveg az alábbira változik:  

Szentendre Városi Tanács V.B., valamint Pilisszentlászló Község Polgármesteri Hivatala (2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) 

 

3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatáról szóló szövegrészben a „kisebbségi” szó helyébe a 

„nemzetiségi” szó lép.  

 

4. A költségvetési szerv szakfeladatai közül törlésre kerülnek a „882112 Időskorúak járadéka” és a „882115 Ápolási díj 

alanyi jogon” szakfeladatok., valamint azok az alábbiakkal egészülnek ki:  

- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 

- 882122 Átmeneti segély 

- 882123 Temetési segély 

- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

- 882203 Köztemetés” 

 

5. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendjéről szóló szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:  

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

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

 

6. A zárószöveg helyébe az alábbi szöveg lép:  

„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.  
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