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103/2012. (V. 30.) Öt. 
HATÁROZAT 
Tárgy: a Bolyai János Általános Iskola Megszüntető Okiratának elfogadása 

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  által  fenntartott
alapfokú nevelési-oktatási intézmény megszüntető okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 

 MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

a Bolyai János Általános Iskola elnevezésű intézményről

Szerencs  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  122/2011  (V.  31.)  Öt.  határozattal
létrehozott,  Bolyai János Általános Iskola elnevezésű önkormányzati költségvetési szervet
–az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  tv.  11.  §  (3),  (7)  bekezdései  és  az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
14. § (2), (3) bekezdései alapján – az alábbi megszüntető okirattal, amelyet Szerencs Város
Önkormányzatának Képviselő-testület a 103/2012. (V. 30.) Öt. határozatával 2012. május
30-án jóváhagyott, megszünteti.

1.) A megszüntetett költségvetési szerv neve:

Bolyai János Általános Iskola

2.) A megszüntetett költségvetési szerv székhelye: 

3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

3.) A megszüntetett költségvetési szerv alapítói jogokat gyakorló szerve:

Szerencs Város Önkormányzata

4.) A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:

Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

5.) A megszüntető szerv neve:

Szerencs Város Önkormányzata

6.) A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.  11. § (3), (7) bekezdése alapján a

1



vagyoni jogok, illetve kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv
jogutódja Szerencs Város Önkormányzata.

7.) A megszüntetett költségvetési szerv vagyona felett rendelkezésre jogosult:

A megszüntetett költségvetési szerv által használt ingatlan és ingóságok tekintetében
Szerencs Város Önkormányzata.

8.) A megszüntetett költségvetési szerv valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz-
vagy pénzben kifejezett tartozásai:

A megszüntetett költségvetési szerv vonatkozásában a megszüntető okirat elfogadása
napjáig  fennálló  elismert  vagy  nem vitatott  pénz-,  pénzben  kifejezett  tartozásait  a
megszüntető szerv rendezi. A megszüntető okirat hatályba lépéséig terjedő időben ke-
letkezett pénztartozásokra a jogutódlás szabályai az irányadók.

9.) A megszüntetés oka: 

A megszüntetésre került  költségvetési szerv feladatait  az Egri  Főegyházmegye által
létrehozandó és fenntartandó nevelési-oktatási intézmény látja el 2012. augusztus 31.
napjától.

    10.) Megszüntetés módja: jogutódlás nélkül

11.) A megszüntetett költségvetési szerv feladatainak jövőbeni ellátása:

Szerencs  Város  Önkormányzata,  a  megszüntetett  költségvetési  szerv  alapító
okiratában  meghatározott  valamennyi  alapfeladatát,  az  Egri  Főegyházmegye  által
fenntartott nevelési-oktatási intézmény látja el 2012. augusztus 31. napjától.

12.) A megszüntetett költségvetési szerv utolsó kötelezettségvállalásának határideje:

2012. augusztus 30.

13.) A költségvetési szerv megszüntetésének időpontja:

2012. augusztus 30.

A megszüntető okirat az aláírását követő napon lép hatályba, a megszüntetett önkormányzati
költségvetési szerv alapító okirata 2012. augusztus 31. napján hatályát veszti. 

K.m.f.

(dr. Ináncsi Tünde sk.) (Koncz Ferenc sk.)
                            jegyző                                            polgármester

(Nyiri Tibor sk.)
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles:

2


