
Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala 

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 
képviselő: Varga Miklós polgármester) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 
88. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva az Áht. 96. § (1) és (2) 
bekezdése és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19. ) Korm. rendelet 
11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Zalakomár Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala, mint önkormányzati költségvetési szerv 
megszüntető okiratát 2011. december 31.-i hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

1. A költségvetési szerv neve: Zalakomár Község Polgármesteri Hivatala 
2. Székhelye: 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 
3. Megszüntetés időpontja: 2011. december 31.       
4. Az irányító (megszüntető) szerveinek neve, székhelye:  

• Zalakomár Község Önkormányzata 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. 
 

5. A költségvetési szerv megszüntetése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 
95. § (3) bekezdése alapján összeolvadással történik: az Ötv. 38. § (1) bekezdésében 
meghatározott képviselő testületi hivatali feladatok ellátása más szervezeti rendszerben 
hatékonyabban teljesíthető. 
 

6. A megszüntető okiratot Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
130/2011.(X.17.) számú határozattal hagyja jóvá. 

 
7. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: a 2012. január 1. napjával 

létrejövő Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége fogja teljes 
körűen ellátni.  
 

8. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja: 
Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzősége (8751 Zalakomár, 
Tavasz u. 13.) 
 

9. A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az intézmény jogutódja: Zalakomár 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 
Az eszközök és források leltározásáért, az újonnan létrejövő körjegyzőségbe használatra 
történő vagyonátadás lebonyolításáért a jegyző felelős. Határidő: 2011. december 31. 
A vagyonátadás a körjegyzőségi megállapodásba kerül rögzítésre, melynek melléklete 
tartalmazza a használatra átadott ingatlant és az ingóságokat. 
A megszűnő költségvetési szervnek elismert és nem vitatott pénz-vagy pénzben kifejezett 
tartozása nincs. 
A 2011. évi költségvetési beszámoló elkészítésére Zalakomár- Kisrécse- Sand- 
Zalasárszeg Községek Körjegyzősége kötelezett. 
 



10. A költségvetési szerv a megszűnés időpontjáig, 2011. december 31-ig vállalhat 
kötelezettséget. 
 

11. A megszüntetett költségvetési szervnél foglalkoztatott jogviszonya:  
A helyettesítő jegyző megbízatása 2011. december 31. napján megszűnik. 
A jogutód szervnél aljegyzői munkakör nem kerül kialakításra, az aljegyző részére 
Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzőségénél, mint munkáltatói 
jogutódnál áthelyezéssel lesz biztosítva köztisztviselői munkakör. 
A Polgármesteri Hivatal 9 fő (egy fő közterület-felügyelő) köztisztviselőjének közszolgálati 
jogviszonya Zalakomár- Kisrécse- Sand- Zalasárszeg Községek Körjegyzőségénél, mint 
munkáltatói jogutódnál közszolgálati jogviszonyban változatlanul fennáll, részükre 
áthelyezéssel lesz biztosítva köztisztviselői munkakör. 
A Polgármesteri Hivatal 1 fő köztisztviselőjének közszolgálati jogviszonya felmentéssel kerül 
megszüntetésre annak alapján, hogy átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált. 
(Ktv. 17. § (11) bek.).  
A Polgármesteri Hivatal 12 fő közalkalmazottjának, valamint 1 fő Mt. hatálya alá tartozó 
foglalkoztatottjának továbbfoglalkoztatása változatlanul, Zalakomár Község 
Önkormányzatánál történik 2012. január 1. napjától. 
 
 

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetési 
szerv törzskönyvi nyilvántartásából való töröltetéséről gondoskodjon. 
 

Kelt: Zalakomár, 2011. október 17.   

 
P.H. 

 
 
 
  Varga Miklós               Papné Szabó Mónika 
  polgármester            mb.jegyző 
           
 
      
  
 

Záradék 
 
A megszüntető okiratot a Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011.október 
17-én tartott ülésen a 130/2011.(X.17.) számú határozattal 2011. december 31. napi hatállyal 
fogadták el. 
  
 
         Papné Szabó Mónika  
                 mb.jegyző 


