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K I V O N A T  
a Bénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Gomba Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 2019. november 28-án megtartott nyilvános együttes ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

198/2019.  (XI. 28.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megvitatta a Gombai Polgármesteri 

Hivatal megszüntetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Gombai Polgármesteri Hivatalt a határozat melléklete szerinti 

megszüntető okirattal, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1)-(2) 

bekezdésének felhatalmazása alapján megszünteti.  

2. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján általános jogutódlással történő megszüntetés 

átalakítással. Az alapító szerv a költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során 

a megszüntetett költségvetési szerv jogutódjaként új költségvetési szervet alapít. 

3.  A jogutód a 197/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozattal alapított Gombai Közös 

Önkormányzati Hivatal.   

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti megszüntető 

okiratot a megszüntetésnek a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése céljából a 

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához haladéktalanul küldje 

meg.  

 

 Határidő: azonnali 

 Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

 

 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

2019. november 28. 

 

 Kósa Erzsébet Anikó 



Okirat száma: 1/2019. PH 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Gombai 
Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

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

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Gombai Polgármesteri Hivatal 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:  391997 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15391999-2-13  

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

1.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2019. december 31. 

1.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről rendelkező jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
198/2019. (XI. 28.) képviselő-testületi határozata.  

1.3. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

1.3.1. megnevezése: Gomba Község Önkormányzata 

1.3.2. székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

1.4. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
11. § (2) bekezdése alapján általános jogutódlással történő megszüntetés átalakítással. Az alapító 
szerv a költségvetési szervet megszünteti, és az átalakítás során a megszüntetett költségvetési szerv 
jogutódjaként új költségvetési szervet alapít. 

1.5. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: közös önkormányzati hivatal alapítás 

1.6. A jogutód költségvetési szerv  

 megnevezése székhelye 

1 Gombai Közös Önkormányzati Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.  

 

1.7. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: a Gombai 
Közös Önkormányzati Hivatal, mint jogutód által.  



2. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

2.1. A kötelezettségvállalás rendje 

2.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a 
költségvetési szerv intézményi költségvetésében meghatározott módosított előirányzatok 
terhére a kötelezettségvállalásra jogosultak a megszűnés időpontjáig vállalhatnak 
kötelezettséget.   

2.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2019. december 31.  

2.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői jogot is - 
további gyakorlója: a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal 

  

2.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: nem kerülnek meghatározásra.  

Kelt: Gomba, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

  _________________________  

 polgármester 

                                                                                                             Lehota Vilmos 

 

 

 

 


