
 

Okirat száma: 02-00060/2018. 

Módosító okirat 

 A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a Szentendre Város Önkormányzat és 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat által 2014. április 23. napján kiadott alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Szentendre 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (IV.19.) Kt. sz. határozatára és 
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (IV.24.) Kt. sz. 
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. 

2  2000 Szentendre, Duna korzó 18. 

3  2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 3.” 

 

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat és Pilisszentlászló Község 
Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. és 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 
1. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szentendre Városi Tanács V.B. 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

2 
Pilisszentlászló Község Polgármesteri 
Hivatala 

2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.” 

 

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.” 
 

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv 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. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv 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. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

2 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
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4 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

6 031030 Közterület rendjének fenntartása 

7 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési 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 Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz, Pilisszentkereszt, Csobánka, 
Budakalász, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
Visegrád.” 

 

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a Jegyző. 
Kinevezéséhez, felmentéséhez Szentendre és Pilisszentlászló polgármesterének 
lakosságszám arányos, többségi döntése szükséges. Az egyéb munkáltató jogokat Szentendre 
polgármestere gyakorolja. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. évi törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) 247. § (5) bekezdés szerint a polgármester legkésőbb a jegyző 
közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő harminc napon belül írja ki a pályázatot a 
jegyzői állás betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén harminc napon belül 
újabb pályázatot kell kiírni. A jegyző kinevezésére a Kttv. alapján, határozatlan idejű 
köztisztviselői jogviszonyban kerül sor. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
köztisztviselői jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” 
 

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 23. napján kelt alapító okiratot visszavonom.” 

 

7. Az alapító okirat 7-13. pontjai törlésre kerülnek. 
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 


