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MEGSZUNTETO OKIRATA

Zánk9 Kozség Önkormányzat Képviselo_testülete, Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviseló*estüiete a Magyarország helyi
önkormányzataből szőIő 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146lD. s (2) beiezdése'
az államhánatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény l1. $ (1)-(3) bekezdése, valamint az
áIlamháztarÍásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (Xil.31.) Korm. rendelet 14. $ (2)-(3)
bekezdése alapj án az alábbi me gszüntető okiratot adj ák k i :

A megszíinő kiiltségvetési szerv
nev e : Zánka _ Monoszló- B alaton szepezd Közsé gek Körj e gy ző sé ge
nyilvántartási száma: 567046
székhelye: 825I Zánka, Fó u. 29.

Megszüntetéséről döntő szervek neve' székhelye:
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testiilóte (székhelye: 825I Zánka, Fő u. 29.);
Monoszló Község Önkormányzata Képviselo-testülete (székhelye: 8273 Monos zlő,Fő u. 40.);
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviseló-testülete (székhelye: 8252 Ba|aton r"p"id, Arpád
u.27 .);

A megszüntetés időpontja:2012. december 31'

A megszűnés módja: ioeutódlással l átalakitás / összeolvadás
Jogutódja (ide nem érrve a munkajogi jogutódlást): Zánkai Közös Önkormány zatiHivatal

A megszüntetés oka: A Mötv. 2013. január l-jétől hatályos 84' $ (l) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével' valamint a polgármester vagy-a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A
Mötv' szintén 2013. január l-jétől hatályos 85. $ (l) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt
hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb
egy településközigazgatási területe vá|asztja el egymástól' és a községek lakosságszáma nem haladja
meg a kétezer főt'
A Mötv. l46lD. $ (2) bekezdése alapján akörjegyzóség_ az átmeneti időszakban is működők kivételével
- 2012. december 3l-én megszűnik.
A Körjegyzőséget alkotó önkormányzatok a Mötv. 85. $ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek
eleget téve döntöttek közös önkormányzati hivatal 2013 ' janufu 1-jei hatállyal történő létrehozásáról.

A megszűnő költségvetésÍ szerv közfeladatának jövőbeni ellátása: A Körjegyzőség közfeladatait
2.013. január l-jétől _ a járási hivatal hatáskörébe kerülő feladatok kivételével - a Zánkai Közös
onkormány zati Hiv atal látja el.

A megszűnő költségvetési szerv utoljára a2012. december 31-éig tartó időszakra vonatkozőanváila,|hat
kötelezettséget a 2012. évre vonatkozó költségvetésében meghatározott e|őirányzatok terhére az ott
me ghatár ozott keretek között'

Záradék

Jelen megszintető okiratot Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15612012. (XII. 20.)
határozatával, Monoszló Község Önkormányzata Képviselő_testülete l02l20l2. (XII. 20.) határozatávaí,
Balatonszepezd Kozség Önkormányzata Képviselő-testülete 137DaD. (XII. 20.) határozatával bag5na
jóvá.



Zénka, 2012. december 20.
,--\

.) '"" ' '''.
' lJ t'z . '

tWl ', :' , -::-- /initep ríiittá1 1 '' ,,r7ivffi{6ffiff.---'
Zénkaktizség 

_'

polgármestere polgármestere

)-\^*r
l'-$4árton J

Balatonszepezd
polgármestere

Lukács Á
körjegyző


