
 

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 2012. 

december 20-án kelt, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2012. december 13-i ülésén 

a 385/2012. (XII.13.) Kt. számú, Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2012. 

december 18-i ülésén a 68/2012. (XII.18.) Kt. határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító 

okiratát (továbbiakban: alapító okirat) módosító okiratot az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

1. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatáról szóló szöveg helyébe az alábbi 

szöveg lép:  

„A helyi önkormányzatokról szóló mindenkor hatályos törvény alapján ellátja az önkormányzat 

működésével, az államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával és 

a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések 

alapján a feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.” 

 

2. A költségvetési szerv alaptevékenységére vonatkozó bekezdés a) pontját megelőző részének szövege 

helyébe az alábbi szöveg lép: 

„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.” 

 

3. A költségvetési szerv szakfeladatai az alábbiakkal egészülnek ki:  

„- 841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

- 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

- 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

- 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

- 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

- 841173 Statisztikai tevékenység” 

 

4. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára vonatkozó rendelkezések közül a második 

francia bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:  

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

 

5. A zárószöveg helyébe az alábbi szöveg lép:  

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

testülete 2013. január 24-i ülésén a …/2013. (I.24.) Kt. számú, Pilisszentlászló Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2013. január 23-i ülésén a …/2013. (I.23.) Kt. sz. határozatával fogadta el, és az 

2013. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal” költségvetési szerv 2012. december 20. napján kelt, Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete által a 2012. december 13-i ülésén a 385/2012. (XII.13.) Kt. számú, Pilisszentlászló 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2012. december 18-i ülésén a 68/2012. (XII.18.) Kt. 

határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat.” 
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6. Jelen módosító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24-i 

ülésén a …/2013. (I.24.) Kt. számú, Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 

23-i ülésén a …/2013. (I.23.) Kt. sz. határozatával fogadta el, és az 2013. január 1. napján lép hatályba. 

 

Szentendre, 2013. január 24. 

 

 

Az alapítók képviseletében: 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Illés György 

polgármester polgármester 

Szentendre Város Önkormányzata Pilisszentlászló Község Önkormányzata 


