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xÖn rBcvzÓsÉc SZENTANTALFA
MBGSZÜNTETO oKIRATA

Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képvi.selő-testülete, Óbudavár Község Önkormányzata
Képviselő.-testü1ete' Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testüiete, Szentjakabfa
Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Tagyon Kozséi Ö*o'Áá''y'utu Képviselő-
testülete a Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLX*Xry. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) I46lD. $ (2) bekezdése' az áLlamháztartásról szőIő 2Ol1' évi CXCV.
törvény 11. $ (1)-(3) bekezdése, valamint az államháztaftásről szóló törvény végrehajtásáról
szőlő 3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. $ (2)-(3) bekezdése alapján az a1ibbi.n"gr','int.to
okiratot adják ki:

A megszűnő költségvetési szerv
neve: Körj egyzőség Szentantalfa
nyíIvántartásÍ száma : 5 67 057
székhelye: 827 2 Szentantalfa, Fő u. 3 9.

Megszüntetéséről diintő szervek neve' székhelye:
Balatoncsicsó Község Önkormán yzata Képviselő-testülete
Fő u. 25.);

(székhelye: 8272 Balatoncsicsó,

Ó9yoava' Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székh elye: 8272 Óbudavár, Fő u.
l8/r.);
Szentantalfa Község ÖnkormányzataKépviselő+estülete (székhelye:8272 Szentantalfa, Fő u.
3e.);
Szentjakabfa Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete (székhelye: 8272 Szentjakabfa, Fő
u.37.);
Tagyon Község ÖnkormányzaÍaKépviselő-testülete (székhelye: 8272Tagyon, Petőfi u. 10.);

A megszüntetés időpontjaz 2012. december 31.

A megszűnés módja: ioeutódlással / átalakítás / összeolvadás
Jogutódja (ide nem értve amunkajogi jogutódlást): Zánkal Közös ÖnkormányzatiHivatal

A megszüntetés oka: A Mötv. 2013. január l-jétől hatályos 84. $ (1) bekezdése alapján a
helyi önkormányzat képviselő-testtiÉte az önkorm ényzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatásköréb e tartoző ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgáimesteri hivatalt vagy
közös önkormányzatthivatalt hoz létre' A Mötv. szintén 2013.január i-jétől hatályos 85."i
(1) bekezdése alapján közös önkormányzatihivatalt hoznak \étre azoka jáiáson beluíi községi
önkormányzatok, amelyek kózigazgatási terriletét legfeljebb egy teiepülés közigazgatáÁi
területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.
A Mötv. 146lD. $ (2) bekezdése alapján akörjegyzóSég - az átmeneti időszakban is működők
kivételével - 2012' december 31-én megszűnik'
A Körjegyzoséget alkotó önkormányzatok a Mötv. 85. $ (1) bekezdésében foglalt
kötelezettségüknek eleget téve döntöttek közös cinkormányzati hivata| 2013. január r-;.i
hatálly a| tö rté nő létr eho zás át ől.



A megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jtivőbeni ellátása: A Körjegyzőség
közfeladatatt20L3. január 1-jétől - a járási hivatal hatáskörébe kerülő feladatok kivételével - a
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal-látja e|.

A megszűnő költségvetési szerv utolj ára a 2012. december 3 1 -éig hrtő időszakra vonatk ozőan
vállalhat kötelezettséget a2012' évre vonatkozó költségvetésében meghatarozott előirányzatok
terhére aZ ottmeghatározott keretek között.

Záradék

Jelen megszijntetó okiratot Balatoncsicsó Község ÖnkormányzataKépviselő_testülete 8Ol2012.
(XII. 20') határozatával, Óbudavár Község Önkormányzata Képvtselő-testülete 6112012' (XII'
20.)határozatával, Szentantalfa Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete 92l2O12. (XII. 20.)
Szentjakabfa Község onkormányzata Képviseló-testülete 6l12012. (XII. 20.) határozatával
Tagyon Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete 6212012. (XII. 20.)hagyta jővá.

Zánka, 2012. december 20.
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