
 ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a módosításokkal) 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
Törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 4. §-ában foglaltak alapján az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki.  
A költségvetési szerv megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala.  
A költségvetési szerv székhelye: Szentendre, Városház tér 3. 
A költségvetési szerv alapító szerve, székhelye: Szentendre Város Önkormányzata (2000 
Szentendre, Városház tér 3.)1 
 
A költségvetési szerv irányító szerve: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
Székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.2 
 
A költségvetési szerv illetékességi3 területe: Szentendre város közigazgatási területe 
 
A költségvetési szerv alapításának éve: 19904 
A költségvetési szerv jogelődje: Szentendre Városi Tanács V.B.5 
A költségvetési szerv jogállása: jogi személy 
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. 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.6 

 - alaptevékenysége7:  
a) TEÁOR száma, megnevezése:  

8411  Általános közigazgatás 
Szakágazat száma, megnevezése: 
841105  Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 
b) 2010. január 1-től hatályok szakfeladatok8: 

                                                 
1 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 1-től 
2 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 1-től 
3 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 1-től 
4 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 1-től 
5 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 1-től 
6 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 17-től 
7 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 1-től 



841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
960302 Köztemető fenntartás és üzemeltetés 
841402 Közvilágítás 
813000 Zöldfelület kezelés 
421100 Útépítés 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
412000 Lakó- és nem lakó épületek építése 
682001 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
841907 Önkormányzatok elszámolásai9 
841906  Finanszírozási műveletek elszámolásai10 
841908  Fejezeti és általános tartalékok elszámolása11 841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Települési kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841192 Kiemelt önkormányzati rendezvények 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő  
   szolgáltatások 
842421  Közterület rendjének fenntartása 
854234 Szociális ösztöndíjak 
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,  

  átrakása 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
                                                                                                                                                              
8 Módosította a 316/2009. (IX.10.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. január 1-től 
9 Módosította a 62/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. február 11-től 
10 Módosította a 62/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. február 11-től 
11 Módosította a 62/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2011. február 11-től 



882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
949900 M.s.n. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
 
  - vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
Típus szerinti besorolása12: 

a) Az tevékenységek jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 
b) A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv 
 
Az költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetője a Jegyző, akit 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, határozatlan időre nevezi ki. 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya13: 

- köztisztviselői jogviszony, melyre a köztisztviselőkről szóló 1992. évi XXIII. 
törvény az irányadó, 

- munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 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 Szentendre Város 
Önkormányzat tulajdonában vannak. Az önkormányzati vagyon megőrzéséért az intézmény 
vezetője a felelős. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak bérletbe adásánál 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló hatályos rendeletében foglaltakat kell alkalmazni. 
 
                                                 
12 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 1-től 
13 Módosította a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 1-től 



Jelen alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. február 11-i 
ülésén a 62/2010. (II.11.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá. Egyben hatályát veszti a 316/2009. 
(IX.10.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat. 
 
 
Szentendre, 2010. február 15. 
  

Az alapító képviseletében: 
 

dr. Dietz Ferenc polgármester 


