MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2012.(II.29.) Kt. számú határozatával az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.rendelet 14.§ (2)-(3) bekezdése alapján az alábbi
megszüntető okirat kerül kiadásra:
a.) A megszűnő intézmény
1. megnevezése:
Polgármesteri Hivatal Pér
2. székhelye, címe:
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
3. alapító és fenntartó szerve:
Pér Községi Önkormányzat
4. alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Pér Község Önkormányzata Képviselőtestülete
5. jogállása:
önálló jogi személy
6. törzsszáma:
366740
7. vezetője
dr. Slánicz Katalin jegyző
8. gazdálkodása:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
9. alaptevékenysége az államháztartási szakágazati rend szerint:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
10. ellátható vállalkozási tevékenység megnevezése: nincs
b.) A megszűnő intézmény jogutódja:
Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége 9099 Pér, Szent Imre u. 1.
c.) A megszüntetés oka:
Pér és Nagyszentjános Községek Önkormányzatainak
Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 39.§ (1)
bekezdése alapján körjegyzőséget hoznak létre. A körjegyzőség a polgármesteri hivatal
valamennyi feladatát ellátja.
d.) A megszüntetés időpontja: 2012. március 31.
e.) A megszűnés módja: egyesítés összeolvadással.
f.) A költségvetési szerv megszűnésével a feladatellátását szolgáló vagyon használati joga is
megszűnik, az visszaszáll a megszüntető tulajdonos Pér Község Önkormányzatára.
g.) A megszűnő költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban és munkajogviszonyban
állók esetén – a jegyző kivételével - a munkáltató helyébe Pér-Nagyszentjános Községek
Körjegyzősége költségvetési szerv lép. A jegyző közszolgálati jogviszonya 2012. március
31-jei hatállyal közös megegyezéssel szűnik meg.
h.) A megszűnő költségvetési szerv közfeladatát 2012. április 1. napjától Pér-Nagyszentjános
Községek Körjegyzősége látja el.
i.) A megszűnő intézménynek jelen okirat kiadásakor elismert vagy nem vitatott pénz- vagy
pénzben kifejezett tartozásainak kiegyenlítését a jogutód biztosítja.
j.) Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében:
A megszűntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga Pér Község
Önkormányzatát illeti meg, tartozásaiért Pér Község Önkormányzata felel.

k.) A megszűnő költségvetési szerv nevében kötelezettség 2012. március 31. napját követően
nem vállalható.
l.) Megszüntető szerv neve, székhelye:
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Pér, 2012. február 29.

Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
jegyző

