
Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. november 27. napján tartott ülésére 

5. napirendi pont 

 
Tárgy: Javaslat a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának 
elfogadására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Győrzámoly és Vámosszabadi Községek 2013. március 2. napjától hoztak létre közös 
önkormányzati hivatalt Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal néven. 
Az Mötv. 85. § (3) bekezdése kimondja, hogy közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy 
megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános 
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg, azaz 2014. 
december 11. napjáig. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 
1-jén lép hatályba. 
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 21. napján a 
107/2014. (X. 21.) számú határozatát megfogalmazva úgy döntött, hogy felmondja a 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testületével a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodást, amit Vámosszabadi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 19. napján a 228/2014. (XI. 19.) 
önkormányzati határozatában tudomásul vett.   

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. (1) bekezdése 
kimondja, hogy az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül 
megszüntetni. 

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 14. § (2) bekezdése kimondja, hogy a megszüntető okiratban 
rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni 
ellátásáról, és meg kell jelölni azt a naptári napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre 
vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv 
utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása 
semmis. 
A (3) bekezdés szerint a megszüntető okirat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a 
megszűnő költségvetési szerv nevét, székhelyét, ha a megszüntetésről jogszabály rendelkezett a 
jogszabály teljes megjelölését, a megszüntetésről döntő szerv megnevezését és székhelyét, 
valamint a megszűnés módját. 
 
A fentiek alapján elkészített megszüntető okiratot az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a megszüntető 
okiratot hagyja jóvá. 
 

Határozati javaslat 

Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratának jóváhagyásáról 
1. Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 
Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratát (a megszüntető okirat a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi). 



2. A Képviselő-testület felkéri Lizákné Vajda Lívia polgármestert, hogy a határozatot küldje meg 
Győrzámoly Község Önkormányzatához és felkéri Horváth Gábort Győrzámoly Község 
polgármesterét, hogy a megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében a 
Magyar Államkincstárhoz küldje meg. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Vámosszabadi, 2014. november 26. 

 

 
          dr. Torma Viktória 
                      jegyző 


