
 

Okirat száma: IV./…./2022 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) 
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet megszüntető okiratát a következők szerint 
adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Integrált Önkormányzati Szolgáltató 
Szervezet 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 418629 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15418623-2-17 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2022. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: Jogutód nélküli megszüntetés. 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Dombóvár Város Önkormányzata a 
költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat más szervezeti formában, több szervezet 
útján, illetve egyes közfeladatokat illetően közvetlenül, költségvetési szerv közreműködése 
nélkül kívánja biztosítani. 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: 

2.5.1. A megszűnő költségvetési szervhez rendelt és gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szervek, illetve önkormányzati társulások tekintetében az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti feladatokat a Dombóvári Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el, 

2.5.2. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti védőnői ellátást közvetlenül Dombóvár Város Önkormányzata 
biztosítja a megszűnő költségvetési szerv közreműködése nélkül, azzal, hogy a 
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védőnői szolgálattal összefüggő személyi és dologi kiadások közvetlenül Dombóvár 
Város Önkormányzatához kapcsolódnak, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
álló védőnők a Dombóvár Város Önkormányzatánál foglalkoztattak közé tartoznak, 

2.5.3. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
21. §-a szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetési feladatokat közvetlenül 
Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja. 

2.5.4. A Dombóvár, Zrínyi utca 10. és a Dombóvár, Bezerédj utca 33. alatti óvodai 
tálalókonyhák működtetését a Dombóvári Szivárvány Óvoda, a Dombóvár, III. utca 
34. alatti óvodai tálalókonyha, illetve a Dombóvár, Kórház utca 35. alatti bölcsődei 
tálalókonyha működtetését a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde látja el, a 
konyhai dolgozókat az óvodák foglalkoztatják közalkalmazotti jogviszonyban. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A 
megszűnő költségvetési szerv 2022. július 1-jét követő időszakra áthúzódó 
kötelezettséget, valamint adósságot keletkeztető kötelezettséget nem vállalhat, 
100.000,- forintot meghaladó értékű beszerzést nem indíthat. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2022. 
június 15. 

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői 
jogot is – további gyakorlója: Az alapítói jog gyakorlója, Dombóvár Város Önkormányzata. 

3.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: 

3.3.1. A megszűnő költségvetési szerv eszközeinek és forrásainak leltározásáról 2022. 
június 15-i nappal a költségvetési szerv vezetője gondoskodik. 

3.3.2. A megszűnő költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján a költségvetési szerv, mint munkáltató 
megszűnésével megszűnik. A megszűnő költségvetési szervnél munkaviszonyban 
foglalkoztattak munkaviszonya a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 
63. § (1) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési szerv, mint munkáltató 
megszűnésével megszűnik. A foglalkoztatottak további foglalkoztatása érdekében 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megszűnő költségvetési 
szervtől az érintett közfeladatot a 2.5. pont szerint átvevő szervezet számára 
biztosítja a szükséges létszámot az átvett közfeladat megfelelő ellátása érdekében. A 
megszűnő költségvetési szerv személyi állományához tartozó, egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban álló védőnők 2022. július 1-jétől a Dombóvár Város 
Önkormányzatánál foglalkoztatottak közé tartoznak.  

3.3.3. A megszűnő költségvetési szerv által használt ingó és ingatlan vagyon Dombóvár 
Város Önkormányzatának tulajdonát képezi változatlanul, amely vagyont a 
megszűnő költségvetési szervtől az érintett közfeladatot a 2.5. pont szerint átvevő 
szervezet továbbra is használhatja az adott közfeladat ellátásához. 



 

3 

3.3.4. A megszűnő költségvetési szerv által biztosított gyermekétkeztetést igénybe vevők 
ellátását közvetlenül Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja, a 
gyermekétkeztetés igénybevételével összefüggő jogviszonyok Dombóvár Város 
Önkormányzatával állnak fenn 2022. július 1-jétől. 

 

Kelt: Dombóvár, 2022. május … 

P.H. 

Pintér Szilárd polgármester 

 


