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         Szám:                      /2012.  

K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG  

MEGSZÜNTET  OKIRATA  

K vágóörs Község Önkormányzat Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -
testülete, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146/D. § (2) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1)-(3) bekezdése, valamint az  
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (2)-
(3) bekezdése alapján az alábbi megszüntet okiratot adják ki:  

A megsz n költségvetési szerv  
neve: K vágóörs - Kékkút - Mindszentkálla Körjegyz ség 
nyilvántartási száma: 790015 
székhelye: 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.    

         
Megszüntetésér l dönt szervek neve, székhelye:  
K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete (8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.)  
Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete (8254 Kékkút, F u. 5.) 
Mindszentkálla Község Önkormányzata képvisel -testülete (8282 Mindszentkálla, Pet fi u. 13.) 
   
A megszüntetés id pontja: 2012. december 31.   

A megsz nés módja: jogutódlással / átalakítás / összeolvadás 
Jogutódja (ide nem értve a munkajogi jogutódlást): K vágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal  

A megszüntetés oka: A Mötv. 2013. január 1-jét l hatályos 84. § (1) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat képvisel -testülete az önkormányzat m ködésével, valamint a polgármester vagy a 
jegyz feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való el készítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz 
létre.  A Mötv. szintén 2013. január 1-jét l hatályos 85. § (1) bekezdése alapján 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 f t.  
A Mötv. 146/D. § (2) bekezdése alapján a körjegyz ség 

 

az átmeneti id szakban is m köd k 
kivételével - 2012. december 31-én megsz nik. 
A Körjegyz séget alkotó önkormányzatok a Mötv. 85. § (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségüknek eleget téve döntöttek közös önkormányzati hivatal 2013. január 1-jei hatállyal 
történ létrehozásáról.  

A megsz n költségvetési szerv közfeladatának jöv beni ellátása: A Körjegyz ség közfeladatait 
2013. január 1-jét l 

 

a járási hivatal hatáskörébe kerül feladatok kivételével - a K vágóörsi Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el.  

A megsz n költségvetési szerv utoljára a 2012. december 31-éig tartó id szakra vonatkozóan 
vállalhat kötelezettséget a 2012. évre vonatkozó költségvetésében meghatározott el irányzatok 
terhére az ott meghatározott keretek között.   
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Záradék  

Jelen megszüntet okiratot K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete /2012. (XII. 
) határozatával, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete /2012. (XII. ) 

határozatával, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testülete /2012. (XII. ) 
határozatával hagyta jóvá.    

K vágóörs, 2012. december ..       

Horváth Dezs

    

  Pék László          Keszler Gyula 
K vágóörs község   Kékkút község   Mindszentkálla község 
  polgármestere    polgármestere          polgármestere        


