
Jegyzőkönyv 1. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Képviselő-testületi határozat száma: 98/2011. (III.03.)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (1) bekezdésében és 96.§-ában, 
továbbá  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  kormányrendelet 
11.§-ában foglaltak  alapján Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  (a 
továbbiakban:  Önkormányzat)  a  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat,  mint  költségvetési  szerv 
megszüntető okiratát az alábbiak szerint határozza meg:

1. A megszüntetett szerv neve: Józsefvárosi Roma Szolgálat

2. A megszüntetett szerv székhelye: Budapest, VIII. ker. Déri Miksa u. 3.

3. A megszüntetett szerv PIR törzsszáma: 679132

4. A megszüntetett szerv típusa: Közművelődési intézmény, önállóan
működő költségvetési szerv

5. A megszüntetett szerv irányító Budapest Főváros VIII. kerület 
    és alapító szerve: Józsefvárosi Önkormányzat

6. A megszüntető szerv neve: Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

7. A megszüntetés időpontja: 2011. április 14.

8. A megszüntetés módja: Jogutód nélküli megszűnés

9. A  megszüntetés  oka: A  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat  megszüntetésére  az 
Államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  91.§  (1)  bekezdés  a)-c)  pontjaiban 
foglalt  gazdaságosság,  hatékonyság  és  eredményesség  követelményének  érvényesítése 
érdekében  van  szükség,  a  közfeladatnak  más  módon,  illetve  szervezeti  formában  történő 
elláttatásával.

10. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:  Az önkormányzat a 
közművelődési feladatait a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.-vel és a Józsefvárosi 
Kulturális  és Sport  Nonprofit  Kft.-vel kötött  közfeladatellátási  /  közszolgáltatási  szerződés 
keretében látja el.
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11. Rendelkezés vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében: 

a) A  vagyon  feletti  rendelkezés  jogosultsága,  beleértve  a  követeléseket  és 
kötelezettségeket,  az  alapító  szervezetet  illeti  meg.  A  megszűnő  intézmény  a 
megszűnés  napjával  a  folyó  évi  költségvetés  felhasználásáról  elszámolást, 
mérlegbeszámolót és vagyonleltárt készít.

b) A megszüntetésre  kerülő  Józsefvárosi  Roma  Szolgálat  gondoskodik  a  szakszerűen 
irattározott  iratanyag  selejtezéséről.  A  jogszabályokban  megőrzésre  kijelölt  irattári 
anyagokat a megszüntető szerv irattárában kell elhelyezni.

12. Rendelkezés a megszüntetett szerv használatában lévő ingó és ingatlan vagyonáról: 
A  vagyonleltára  szerinti  vagyonát  képező  ingó  vagyont  a  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala teljes terjedelmében, minden elemét átveszi 2011. április 14. napjával. 
A megszüntetett szerv használatában lévő ingatlant a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó 
Kft veszi át 2011. április 14. napjával.

Önkormányzati ingatlan:

cím     hrsz.           használt alapterület
Bp. VIII. ker. Déri Miksa u. 3.               34924                      159m²

13.  Rendelkezés  a  munkajogi  kérdésekről:  A  megszüntetett  szerv  által  foglalkoztatott 
közalkalmazottak  munkaviszonya  a  költségvetési  szerv  jogutód  nélküli  megszűnés 
időpontjával megszűnik. Részükre a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  rendelkezései  szerint  kell  eljárni  a  megszüntetett  szervnél  foglalkoztatott 
közalkalmazottak  továbbfoglalkoztatását,  illetve  jogviszonyuk  megszűnését  illetően.  A 
fizetendő végkielégítések összegét az Önkormányzat biztosítja.

14. Kötelezettségvállalás rendje:  joghatályos kötelezettségvállalás utolsó időpontja  2011. 
április 14. napja.

15.  Záradék:  A  költségvetési  szerv  megszüntetéséről  -  a  megszüntető  okiratot  elfogadó 
határozat  megküldésével  -  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal jegyzője értesíti a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervezetet.

Budapest, 2011. március ……

Dr. Mészár Erika        Dr. Kocsis Máté
jegyzőt helyettesítő aljegyző          polgármester
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