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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT
Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11. §-ának (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján az alábbi megszüntető okiratot adja
ki:
1. Megszüntető szerv:
1.1. Harc Község Önkormányzata 7172 Harc, Fő u. 59.
2. A megszüntetett költségvetési szerv:
2.1. Neve: Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
2.2. Székhelye: 7172 Harc, Fő u. 59.
2.3. Alapító és fenntartó szerve:
Harc Község Önkormányzata 7172 Harc, Fő u. 59.
Medina Község Önkormányzata 7159 Medina, Kossuth Lajos u. 59.
2.4. Irányító szerve:
Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7172 Harc, Fő u.59.
2.6. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
által fenntartott társulás. A társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Kölesdi
Közös Önkormányzati Hivatal (7052 Kölesd Kossuth tér 2.) látta el.
3. Megszüntetésének időpontja:
2013. június 30.
A megszüntetendő költségvetési szerv nevében kötelezettségvállalásra jogosult
személyek ezen határidőig vállalhatnak kötelezettségeket.
4. Megszüntetésének oka: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei
megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör,
valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének
hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak
létre.. Harc és Medina települések önkormányzatai a társulások felülvizsgálata
alkalmával úgy döntöttek, hogy nem kívánják jogi személyiségűvé alakítani a
Siómenti Önkormányzatok Területfejlesztési Társulását.
5. Megszüntetett költségvetési szerv által ellátott feladatok:
A társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok
kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint önkormányzati feladatok közös
ellátása.
5.1 Alaptevékenysége (alapfeladat):
Közszolgáltató költségvetési szerv – közigazgatási szerv
5.2 Államháztartási szakágazati besorolása:
751316 területfejlesztés szakigazgatási tevékenysége
5.3 A megszüntetett költségvetési szerv alaptevékenységei:
8411 Általános közigazgatás
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6. Megszüntetésének jogcíme: az érintett települések testületi döntései alapján.
6.1.A megszüntetett költségvetési szerv jogai és kötelezettségei, tartozásai
A Társulás vagyonnal nem rendelkezik, a költségvetési szerv által ingyenesen használt
ingatlanok és ingóságok tulajdonjoga továbbra is Harc Község Önkormányzata
tulajdonában marad.
A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi joga és kötelezettsége (ideértve
vagyoni jogait és kötelezettségeit, valamint az előirányzatai feletti rendelkezési jogot)
megszűnik. A megszüntetett költségvetési szervnek elismert vagy nem vitatott pénzvagy pénzben kifejezett tartozása nem keletkezett.

Harc, 2013. június 30.
Siposné Csajbók Gabriella
polgármester
a költségvetési szerv irányító szervének vezetője
ZÁRADÉK:
A megszüntető okiratot Harc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 98/2013. (VI.20.)
önkormányzati határozatával,
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete 133/2013. (VI. 19.) önkormányzati
határozatával fogadta el.

A megszüntető okirat a Közös Hivatal hirdetőtábláján közzétételre került.

Harc, 2013. június 30.

dr. Baranyai Eszter
jegyző
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