
 
 
 

K i v o n a t  a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 

 
 
Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) határozata: 
 
 
Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Téglás Város Önkormányzatának Városellátó 
Szervezete megszüntető okiratát  

 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján,  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. §-a, 

valamint 14. § (2)-(3) bekezdése szerint   
 
2015. június 30-ával a határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el. 
 
A Képviselő-testület felkéri a hivatal vezetőjét, az okirat elfogadása következtében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2015. június 30.                                    
Felelős:  Dr. Gál György jegyző 
 

 

 
A kivonat hiteles: 
Téglás, 2015. május 27. 
 
Pánya Miklósné 
  



 

49/2015.(V.27.) határozat 1. számú melléklete 
Okirat száma: 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Téglás 
Város Önkormányzatának Városellátó Szervezete megszüntető okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Téglás Város Önkormányzatának 
Városellátó Szervezete 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 376611 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15376611-2-09 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma:2015. június 30. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Téglás Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése szerint: Jogutódlással, beolvadással a Téglási 
Polgármesteri Hivatalba 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Az önkormányzati feladatellátás 
átszervezése miatt, a hatékonyabb-, racionálisabb-, és takarékosabb feladatellátás 
érdekében.  

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:  
A pénzügyi gazdálkodási és - tervezési feladatellátást a Téglási Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői állományú Pénzügyi Irodája látja el. A műszaki-, karbantartási-, 
településüzemeltetési-, és konyhai feladatokat a Téglási Polgármesteri Hivatal 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Irodához tartozó fizikai állományú, Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók látják el. A műszaki-, 
karbantartási feladatok egy része kiszervezésre kerül, azok a jövőben külön 
megbízási szerződéssel kerülnek ellátásra a főállású alkalmazottak helyett.   
 

2.6. A jogutód költségvetési szerv 

 megnevezése székhelye 

1 Téglási Polgármesteri Hivatal 4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz. 



 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 

A beolvadó költségvetési szerv a költségvetésében meghatározott tárgyévi 
előirányzatok időarányos összegéig 2015. június 30-ig vállalhat 
kötelezettséget és teljesítheti azok kifizetését valamennyi elismert, vagy nem 
vitatott esetben.  
A beolvadó költségvetési szerv költségvetésében meghatározott, a 
költségvetési szerv működésére fordítandó előirányzatnak a beolvadó 
költségvetési szerv által fel nem használt részét (előirányzat maradványt) 
2015. június 30-ai határnappal a fenntartó elvonja, és 2015. július 1. napjától 
a Téglási Polgármesteri Hivatal, mint átvevő költségvetési szerv 
rendelkezésére bocsátja.   
A beolvadó költségvetési szerv a közfeladat ellátásához kapcsolódó díjakat 
(személyi térítési díj) 2015. június 30-ig jogosult beszedni. 2015. július 1-jétől 
a közfeladatok ellátásához kapcsolódó díjak (személyi térítési díjak) 
beszedésére a Téglási Polgármesteri Hivatal, mint átvevő költségvetési szerv 
jogosult. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje:  

2015. június 30. 

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: 

A beolvadó költségvetési szervnél foglalkoztatott fizikai állományú (műszaki-, 
karbantartó-, konyhai-,) közalkalmazottak jogviszonya a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdése 
figyelembevételével, a 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján megszűnik, 
hozzájárulásuk esetén velük a Téglási Polgármesteri Hivatal munkaszerződést köt. A 
pénzügyi- gazdálkodási feladatokat ellátó közalkalmazottak a Kjt. 26. §-a alapján 
végleges áthelyezéssel köztisztviselői állományba kerülnek. Az átszervezéshez 
kapcsolódóan 6 fő közalkalmazott jogviszonya szűnik meg a Kjt. 25. § (2) bekezdés e) 
pontja szerint felmentéssel. 

3.3. A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata: 

 
vagyonelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó 

megnevezése, székhelye 

1 

A megszűnő költségvetési 
szerv leltárában-, vagyon-
kimutatásában szereplő 
valamennyi vagyonelem 
tekintetében. 

Az Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályairól szóló 
22/2012. (X. 26.) önkormány-
zati rendelet szerint.  

Téglási Polgármesteri 
Hivatal – 4243 Téglás, 
Kossuth u. 61. sz.  

3.4. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei további gyakorlója: 

Téglási Polgármesteri Hivatal – 4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz. 

Kelt: Téglás, 2015. május 27. 

                   P.H. 

    _________________ 

Czibere Béla  

Téglás Város polgármestere 
 


