Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 19-i, rendkívüli ülésén hozott határozatok

161/2014.(XII. 19.) Képviselő-testületi határozat
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
úgy döntött, hogy a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal Megszüntető okiratát az
alábbiak szerint elfogadja és meghatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal
Megszüntető okirat
Füzesabonyi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdésében meghatározott
felhatalmazás alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3)
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi megszüntető
okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal
2. Költségvetése szerv székhelye:
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
3. A költségvetési szerv irányító szerv neve, székhelye:
Füzesabony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48
4.Megszüntető szerv neve és székhelye:
Füzesabony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
5. A megszüntetés oka:
Füzesabony Városi Önkormányzat Képviselő-tesülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §. (1) bekezdése alapján
2015. január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt hoz létre Szihalom Községi
Önkormányzat Képviselő-testületével, Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal
elnevezéssel.

6. A költségvetési szerv megszüntetésének módja:
Jogutódlással, egyesítéssel, ezen belül összeolvadással.
Jogutód: Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal
(székhelye:3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.)
7. A megszűntetés időpontja:
2014. december 31.
8. A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeli ellátása:
A megszüntetett költségvetési szerv közfeladatait 2015. január 1-jétől a jogutód
költségvetési szerv látja el. Ellátatlan feladat nem marad.
9. Rendelkezés vagyoni jogok tekintetében:
A jogutód intézmény a vagyoni jogok tekintetében a jogutódlással létrehozott Közös
Önkormányzati Hivatal lesz.
A közfeladatok ellátását képező ingó és ingatlanvagyon a Füzesabonyi Városi
Önkormányzat tulajdona marad, azonban azokat a jogutód költségvetési szerv
használatába adja térítésmentesen.
10. Rendelkezés a tartozásokról:
A megszüntetett költségvetési szerv 2014. december 31-én fennálló követeléseinek és
kötelezettségeinek rendezésére a jogutód költségvetési szerv lesz jogosult és köteles az
ellátandó közfeladat és szakmai alaptevékenységek és az átvett ingó és ingatlanvagyon
használati joga alapján azzal a kitétellel, hogy ezekért Szihalom község nem köteles
helytállni.
11.Foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezések:
A megszűnő költségvetési szerv alkalmazottai a jogutód költségvetési szervnél
kerülnek továbbfoglalkoztatásra. A munkajogi jogok és kötelezettségek a jogutódlás
időpontjában a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatalról a Füzesabonyi Közös
Önkormányzati Hivatalra, mint jogutódra szállnak.
12. A kötelezettségvállalás rendje:
A Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal megszüntetésére tekintettel kötelezettségvállalás
2014. december 31-ig történhet. Jelen megszüntető okirat Képviselő-testület általi
elfogadása és a megszüntetés időpontja közötti időtartamban a jogutódra is kiterjedő
hatályú kötelezettségvállalás csak a saját részre eső személyi és dologi kiadások
terhére történhet. Ezekről a kötelezettségvállalásokról egyidejűleg értesíteni kell
Szihalom Községi Önkormányzatot.

Záradék
Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratát Füzesabony Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete 161/2014. (XII.19.) önkormányzati határozatával
hagyta jóvá.

