
 

Okirat száma: … 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szentendrei 
Rendészeti Igazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 

1.1.2. rövidített neve: SZERI 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 21. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

2.1.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat 

2.1.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

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. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szentendre Város Önkormányzat közterület-felügyeleti, 
valamint Szentendre Város Önkormányzat egyéb, önkormányzati rendészeti szerv útján 
ellátható feladatok. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
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 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Illetékességi területén a közterületek jogszerű 
használatának ellenőrzése, a közterületi rend és tisztaság védelme, az önkormányzati 
vagyon védelme, baleset-megelőzés, a közúti közlekedés igazgatása és támogatása.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 031030 Közterület rendjének fenntartása 

2 031060 Bűnmegelőzés 

3 031070 Baleset-megelőzés 

4 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szentendre Város és megállapodás 
alapján Pilisszentlászló Község közigazgatási területe, valamint a Szentendre Város 
Önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzatok 15%-a 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény alapján határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonya 
kinevezéssel jön létre. Az alapvető munkáltató jogokat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pont, 42. § 2. pont, 67. § (1) 
bekezdés g) pont alapján (kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás 
visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb 
munkáltatói jogokat (a fentieken kívül minden más munkáltatói jog) Szentendre Város 
polgármestere gyakorolja. Pályázat kiírását jogszabály nem írja elő kötelezően. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati 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 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2019. május 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2018. december 20. napján kelt, 2019. március 1. napjától hatályos 
alapító okiratát visszavonom. 

 
 
Kelt: Szentendre, 2019. március 14.  
 
 
 

P.H.  
 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós Zoltán 
             polgármester  


