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GYŐRZÁMOLYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

 
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA 

 
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Vámosszabadi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 11. §-a és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot 
adja ki:  
 
1. A költségvetési szerv: 
 
Neve: Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Székhelye: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. 
 
2. A megszüntető szerv(einek) neve, székhelye:  
 
Győrzámoly Községi Önkormányzat 
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata    
9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. 
 
3. A megszüntetés módja:  
 
Általános jogutódlással történő átalakítás, különválás.  
 
4. A megszüntetésének oka: 
 
2013. január 1-jén léptek hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) közös önkormányzati hivatalra vonatkozó 
rendelkezései. Az Mötv. 85. § (1) bekezdése szerint 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 főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös 
önkormányzati hivatalhoz. Győrzámoly és Vámosszabadi Községek 2013. március 2. napjától 
hoztak létre közös önkormányzati hivatalt. 
Az Mötv. 85. § (3) bekezdése kimondja, hogy közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy 
megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános 
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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 alapítók a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott önkormányzati 
közfeladatok – szakmai alapfeladatok - ellátásáról (azaz az önkormányzat működésével, valamint 
a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolása) a megalapításra kerülő 
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal és a megalapításra kerülő Győrújfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal szervezetében tudnak a továbbiakban is jogszabályszerűen gondoskodni. 
 
5.1. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása: 
 
Általános jogutódlással a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szakmai 
alapfeladatának ellátásáról 2015. január 1. napjától a Győrzámoly Községi Önkormányzat által 
újonnan alapított Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 
45.) és a Győrújfalu Községi Önkormányzat és a Vámosszabadi Község Önkormányzata által 
újonnan alapított Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 9171 Győrújfalu, Ady E. 
u. 7.) elnevezésű (a továbbiakban: jogutód költségvetési szervek) gondoskodik. 
 
5.2. A megszüntetett költségvetési szerv jogai és kötelezettségei, tartozásai: 
 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal közös vagyonát képezik a Közös Önkormányzati 
Hivatal költségvetéséből beszerzett eszközök, melyek a szétváláskor a beszerzéskori költségvetési 
hozzájárulás arányában kerülnek a Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok 
tulajdonába. Az alapító okirat szerint a feladatainak ellátására szolgáló, szabadon és ingyenesen 
használt vagyoni eszközök, ingó- és ingatlan vagyontárgyak tulajdonjoga továbbra is a 
Győrzámoly Községi Önkormányzat és a Vámosszabadi Község Önkormányzatának 
tulajdonában marad. Az általános jogutódlással megszüntetett költségvetési szerv valamennyi joga 
és kötelezettsége a jogutód költségvetési szervekre száll át.  A megszüntetett költségvetési szerv 
valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozása a jogutód 
költségvetési szervekre száll át. 

 
5.3.  A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 
 
Az általános jogutódlással megszüntetett költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban és 
munkaviszonyban állók ezen jogviszonyaiban a munkáltató helyébe a Győrzámolyi Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatottak esetében jogutódként a Győrzámolyi 
Polgármesteri Hivatal, a Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi 
Kirendeltségén foglalkoztatottak esetében jogutódként a Győrújfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal lép. 
 
6. A kötelezettségvállalás rendje: 
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A költségvetési szerv nevében kötelezettségvállalásra jogosult személyek a 7. pontban 
meghatározott időpontig vállalhatnak kötelezettségeket. 
 
7. A megszűnés időpontja: 2014. december 31.  
 
 

ZÁRADÉK: 
 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratát Győrzámoly Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014. () számú határozatával jóváhagyta, egyidejűleg a 
106/2014. (X. 21.) számú határozattal elfogadott Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratát hatályon kívül helyezi.  
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető Okiratát Vámosszabadi Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2014. () számú határozatával jóváhagyta, egyidejűleg 
a 185/2014. (IX. 25.) számú határozattal elfogadott Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
Alapító Okiratát hatályon kívül helyezi.  
 
 
Győrzámoly, 2014. …... 
 
 
 Horváth Gábor       Lizákné Vajda Lívia 
  polgármester                              polgármester 
 
 
 
 

dr. Torma Viktória 
jegyző 


