MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Nagyszentjános Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. §-ának
rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 14.§(2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi
megszüntető okiratot adja ki:
1. Megszüntető szerv:
Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete; 9072 Nagyszentjános, Vasút
u. 1.
2. A megszüntetett költségvetési szerv:
Neve: Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége
Székhelye: 9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Alapító és irányító (felügyeleti) szervei: Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
és Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gazdálkodási besorolása, jogállása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
Jogi személy-vezetője a körjegyző. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
3. Megszűnés időpontja: 2013. február 28.
4. Kötelezettségvállalás rendje:
A költségvetési szerv nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyek a 3. pontban
meghatározott időpontig vállalhatnak kötelezettségeket.
4. Megszüntetésének oka:
2013. január 1-jén lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) közös önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezései. A
Mötv. 85. § (1) bekezdése szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson
belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a
kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös
önkormányzati hivatalhoz.
A parlament által 2012. december 18. napján elfogadott Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján kiszámításra került a PérNagyszentjános községek által esetlegesen alapított közös önkormányzati hivatal
működtetésére kapott támogatás összege. A számadatok rámutattak, hogy mid Pér Község
Önkormányzata, mind Nagyszentjános Községek Önkormányzata több millió forint
támogatástól esne el közös önkormányzati hivatal alapítása esetén. Mindezen oknál fogva –
az önkormányzati hivatal működtetésére lehívható támogatás maximalizálása érdekében - Pér

Község Önkormányzata és Nagyszentjános Község Önkormányzata 2013. március 1-jétől
nem tar fenn közös hivatalt, a körjegyzőséget megszünteti.
Mezőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013. március 1.
napjától közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Pér Község Önkormányzatával, Péri
Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A Mötv. 85.§ (7) bekezdése szerint a kétezer főt
meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele
határos település kezdeményezi.
Rétalap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2013. március 1.
napjától közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Nagyszentjános Község
Önkormányzatával, Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.
Az alapítók a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége által ellátott önkormányzati
közfeladatok – alapfeladatok - ellátásáról (azaz az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzatok egymás
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolása) a Péri
Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal
szervezeteiben tudnak jogszabályszerűen gondoskodni.
5. A megszüntetett költségvetési szerv alaptevékenységei:
Alaptevékenységi (államháztartási) szakágazati besorolása:
841105
helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Szakfeladat:
841114
országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117
európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133
Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
6. Megszüntetésének módja:
Általános jogutódlással történő átalakítás, különválás.
7. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása:
Általános jogutódlással a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége 5. pontban írt
valamennyi alapfeladatának ellátásáról 2013. március 1. napjától Pér település
vonatkozásában a Mezőörs és Pér Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei által
megalapított Péri Közös Önkormányzati Hivatal (9099 Pér, Szent Imre u. 1.) elnevezésű,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a továbbiakban: jogutód költségvetési
szerv) gondoskodik, illetve Nagyszentjános település vonatkozásában a szintén ezen
időponttal működését megkezdő, Rétalap és Nagyszentjános Községek Önkormányzatainak
Képviselő-testületei által alapított, Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal (9072
Nagyszentjános Vasút u. 1.) elnevezésű, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
(a továbbiakban: jogutód költségvetési szerv) gondoskodik.
8. A megszüntetett költségvetési szerv jogai és kötelezettségei, tartozásai:
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Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzősége saját vagyonnal nem rendelkezik. A
költségvetési szerv által a fenntartására vonatkozó megállapodás szerint ingyenesen használt
ingatlanok és ingóságok tulajdonjoga továbbra is a közös feladatellátásban részt vett
önkormányzatok tulajdonában marad, amit az e tárgyban megkötött megállapodásuk
értelmében a jogutód költségvetési szerv alapításában résztvevő önkormányzatok a jogutód
költségvetési szervek használatába adnak.
A részt vevő önkormányzatok között tulajdonjogi elszámolási igények nem merülnek fel, a
pénzügyi elszámolási igények a lezárt 2012. évi költségvetési évet követően 2013. február 28.
napjáig elszámolásra kerülnek, majd a zárszámadás keretében lezárulnak.
Az általános jogutódlással megszüntetett költségvetési szerv valamennyi joga és
kötelezettsége a jogutód költségvetési szervre száll át. A megszüntetett költségvetési szerv
valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozása a jogutód
költségvetési szervre száll át.
9. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek
Az általános jogutódlással megszüntetett költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban
és munkajogviszonyban állók ezen jogviszonyaiban a munkáltató helyébe a jogutód
költségvetési szerv, - a Pér-Nagyszentjános Községek Körjegyzőségének székhelyén
dolgozók esetében a Péri Közös Önkormányzati Hivatal, a kirendeltségén dolgozók esetében
a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal – lép.
ZÁRADÉK:
A megszüntető okiratot Pér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2013. (II.11.)
önkormányzati határozatával fogadta el.
A megszüntető okiratot Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
…/2013. (II.11.) önkormányzati határozatával fogadta el.

Nagyszentjános, 2013. február 11.

Nagyszentjános, 2013. február 11.

Herold Ádám
polgármester

Friderics Cecília
polgármester
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