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TERVEZET 
Megszüntető okirat 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat (székhelye: 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17., képviseli: Csőbör Károly 
polgármester), 
Bazsi Község Önkormányzata (székhelye: 8352 Bazsi Fő u. 91., képviseli: Szentes László polgármester), 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 2013. január 1. napján hatályba 
lépő 84.§ (1) bekezdésében, 85. § (1)-(3) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-a alapján 
 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége költségvetési szerv megszüntető okiratát 2012. december 31. 
napi hatállyal a következők szerint határozza meg: 
 
 
1. A megszűnő költségvetési szerv neve és székhelye:  
 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.) 
 
2. Irányító szerv neve és székhelye:  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat (székhelye: 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.), 
Bazsi Község Önkormányzata (székhelye: 8352 Bazsi Fő u. 91.) 
 
3. A megszüntető szerv neve és székhelye:  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat (székhelye: 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.), 
Bazsi Község Önkormányzata (székhelye: 8352 Bazsi Fő u. 91.) 
 
4. Megszüntetés oka:  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 2013. január 1. napján hatályba 
lépő 84.§ (1) bekezdésében, 85. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat képviselő-
testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati 
hivatalt hoz létre. Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, 
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a 
községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések 
összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. 
Ezen jogszabályban foglalt kötelezettségeknek eleget téve a költségvetési szerv megszüntetése szükséges, a 
közfeladatok más szervezeti formában kerülnek ellátásra. 
 
5. Megszüntetés módja:  
 

jogutódlással történő megszűnés 
 
6. A jogutód neve és székhelye:  
 

Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal (8346 Gógánfa Deák F. u. 23.) 
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7. A megszűnő költségvetési szerv közfeladata jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának 
meghatározása: 
 
A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát 2013. január 1. napjától a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal 
(8346 Gógánfa Deák F. u. 23.), mint jogutód látja el. 
 
A megszűnő költségvetési szerv kötelezettségvállalásának utolsó időpontja 2012. december 28. napja. 
 
8. A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően szükséges feladatok meghatározása: 
 
8.1. Rendelkezés a vagyonnal kapcsolatban: 
 
A megszűnő költségvetési szerv vagyonát átveszi a jogutód Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal.  
A megszűnő költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak leltározásáért, valamint a vagyonátadás 
lebonyolításáért a megszűnő költségvetési szerv vezetője a felelős, mely feladatok ellátásról 2012. december 31. 
napjáig kell gondoskodnia. 
 
8.2. Egyéb, a megszüntetéssel kapcsolatos rendelkezések: 
 
A megszűnő költségvetési szerv éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért a jogutód Gógánfai Közös 
Önkormányzati Hivatal a felelős, melynek a határidejét az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
A megszűnő költségvetési szerv által ellátandó közfeladatokhoz nem tartoznak hatósági engedélyek, így nem 
kell gondoskodni azok visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új hatósági engedélyek a 
közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak legyenek. 
 
A megszűnő költségvetési szerv által ellátandó közfeladatokhoz nem kötődik díjbevétel, így nem kell 
gondoskodni a díjbeszedési jogosultság átadásának előkészítéséről. 
 
8.3.) A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések:  
 
A megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatott 6 fő közül:  
a körjegyzői álláshely, amely betöltetlen, 2012. december 31. napjával megszűnik, mivel az átszervezés 
következtében a munkakör megszűnik, feleslegessé válik 
 
5 fő köztisztviselőt a közfeladatokat a továbbiakban ellátó jogutód szerv, a Gógánfai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. január 1. napjától továbbfoglalkoztatja. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdésében foglaltakról az irányító szerv gondoskodott. 
 
9. Megszüntetés időpontja:   2012. december 31.  
 
Sümegprága, 2012. december …. 
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Záradék: 
 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége költségvetési szerv megszüntető okiratát  
 
Sümegprága Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2012. (XII….) számú önkormányzati 
határozatával jóváhagyta.   
Bazsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2012. (XII….) számú önkormányzati határozatával 
jóváhagyta.   
 
 
Sümegprága, 2012. december ... 
 

Horváth Zoltán Imréné 
mb. a körjegyző helyett 

 


