
„A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

 
200/2009. (V.8.) Kt.sz. h a t á r o z a t :  

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1.) dönt az Orosháza Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Szolgáltató 

Szervezet 2009. december 31. napjával történő beolvadásáról az Oktatási és 
Közművelődési Intézmények Gondnoksága költségvetési szervbe és a 
megszüntető okiratot az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 
2.) felhívja az intézmény vezetőjét a beolvadásból eredő intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Németh Béla polgármester a megszüntető okirat aláírásáért,  

Miszlai József osztályvezető a bejegyzés iránt szükséges intézkedések 
megtételéért és a tájékoztatásért, 
az intézmény vezetője a beolvadásból eredő intézkedések megtételéért 

Határidő: azonnal ill. értelemszerűen”  
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Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 10. §-a, 11. § (1) és (2) 
bekezdései alapján az alábbi megszüntető okiratot adja ki: 

 
 

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 

GAZDASÁGI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 
 

MEGSZÜNTETŐ  OKIRATA 
 

1.) A megszűnő intézmény 
 
a.) neve: Orosháza Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 

Szolgáltató Szervezet 
 
b.) székhelye, címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. 
 
c.) irányító, alapító és felügyeleti szervének neve, címe: Orosháza Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete, 5900 Orosháza, 
Szabadság tér 4-6. 

 
d.) jogállása:  helyi önkormányzat által fenntartott önálló jogi 

személy 
 
e.) PIR száma: 634607. 

 
2.) A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja: 2009. december 31. 
 
3.) Rendelkezés jogutódlásról: 

A költségvetési szerv jogutódja az Oktatási és Közművelődési Intézmények 
Gondnoksága (5900 Orosháza, Szabadság tér 3.), melybe beolvad. 
 

4.) Az intézmény megszűnésével a feladatellátását szolgáló, az Önkormányzattól 
ingyenes használatba kapott vagyon használati joga átszáll a jogutódra, az 
Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnokságára. 
 

5.) Az átalakítás, megszüntetés oka: 
A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) 
bekezdés d) pontja, mely szerint az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a 
közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető.  

 
6.) A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: 

A költségvetési szerv által ellátott valamennyi feladatot 2010. január 1. napjától 
az Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága látja el. A 
továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat nincs. 

 
7.) A megszűnő költségvetési szerv megszűnésének napján fennálló vagyoni jogai 

és kötelezettségei tekintetében a jogutód az Oktatási és Közművelődési 
Intézmények Gondnoksága.  
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8.) Rendelkezés a tartozásokról:  

A jogutód Oktatási és Közművelődési Intézmények Gondnoksága a megszűnő 
költségvetési szerv 2009. december 31. napján fennálló elismert tartozásáért 
helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell 
lefolytatni és ennek eredménye  alapján kell a tartozást rendezni.  A megszűnő 
költségvetési szerv nevében 2009. december 31. napjáig lehet kötelezettséget 
vállalni, legfeljebb ugyanezen időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, 
juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett 
ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, 
javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek 
megfizetésével összefüggő feladatok esetében.  

 
 

Orosháza, 2009. május 8. 
 
 
 
 Németh Béla 
 polgármester 
 

Záradék: 
 
A megszüntető okiratot Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
200/2009.(V.8.) K.t. számú határozattal fogadta el. 
 


