
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

198/2019. (XII.10.) határozata 

 

a Buji Polgármesteri Hivatal Megszűntető Okiratának elfogadásáról 

 
Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszatelek Község Önkormányzat Képviselő-

testületével Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ 

(3) bekezdésében foglaltak alapján 2020. január elsejei hatállyal Közös Önkormányzati Hivatal 

jogutódlással, összeolvadással történő létrehozásáról döntött. 

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Buji Polgármesteri Hivatal Megszűntető 

Okiratát a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a Megszűntető Okirat aláírására. 

 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Buji Polgármesteri 
Hivatal megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Buji Polgármesteri Hivatal 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 404332 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15404338-1-15 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2019. december 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 4483 Buj, Rákóczi út 1. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: Áht. 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal 
történő megszűntetés egyesítés útján, összeolvadással. 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Buj és Tiszatelek község Közös Önkormányzati 
Hivatal hoz létre 2020. január 1-vel. 

2.5. A jogutód költségvetési szerv  

 megnevezése székhelye 

1 Buji Közös Önkormányzati Hivatal 4483 Buj, Rákóczi utca 1. 

 

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: A 
megszűnő költségvetési szerv által ellátott valamennyi közfeladatot a jogutód költségvetési szerv 
látja el.  



3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A 
megszűnő költségvetés szerv 2019. december 31. utáni időszakra áthúzódó 
kötelezettséget nem vállalhat.  

 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2019. december 
31. 

 

3.2 Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: A megszűnő költségvetési szerv 
eszközeinek és forrásainak leltározásáról 2019. december 31. nappal a megszűnő költségvetési 
szerv vezetője gondoskodik. A megszűnő költségvetési szerv tekintetében 2020. január 1. napjától 
a jogutód költségvetési szervet illetik meg a munkáltatói jogok és terhelik a munkáltatói 
kötelezettségek. A megszűnő költségvetési szerv által használt ingó- és ingatlan vagyon továbbra 
is Buj Község Önkormányzat tulajdonát képezi, mely vagyont a megszűnő költségvetési szerv 
jogutódja tovább használhat.   

Kelt: Buj, 2019. időbélyegző szerint 

P.H. 

………………………………………………………….. 
polgármester 

 

 


