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Okirat sza
ma: SZIO/2020-1

Megszü� ntető�  őkirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Szerencsi
Idősek Otthona megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

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

1.1. A megszü� nő�  kő� ltse
gvete
si szerv megneveze
se: Szerencsi Idő� sek Otthőna
1.2. A megszü� nő�  kő� ltse
gvete
si szerv sze
khelye: 3900 Szerencs, Bekecsi ü
 t 10.
1.3. A megszü� nő�  kő� ltse
gvete
si szerv tő� rzskő� nyvi azőnősí
tő
  sza
ma: 833668
1.4. A megszü� nő�  kő� ltse
gvete
si szerv adő
 sza
ma: 15833662-2-05

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei
2.1. A kő� ltse
gvete
si szerv megszü� ne
se
nek da
 tüma: tő� rzskő� nyvi nyilva
ntarta
 sbő
 l tő� rte
nő�  tő� rle
s

napja
2.2. A kő� ltse
gvete
si szerv megszü� ntete
se
rő� l dő� nte
st hőző
  szerv

2.2.1. megneveze
se: Szerencs Va
 rős O2 nkőrma
nyzata
nak Ke
pviselő� -testü� lete
2.2.2. sze
khelye: 3900 Szerencs, Ra
kő
 czi ü
 t 89.

2.3. A kő� ltse
gvete
si szerv megszü� ntete
se
nek mő
 dja: jőgütő
 d ne
 lkü� li megszü� ntete
s
2.4. A kő� ltse
gvete
si  szerv megszü� ntete
se
nek őka: A Tisza
ninneni  Refőrma
 tüs Egyha
 zkerü� let

kifejezte  sza
nde
ka
 t,  hőgy  a
 tva
 llalja  a  feladatella
 ta
 st  Szerencs  Va
 rős  O2 nkőrma
nyzata
 tő
 l.
Szerencs  Va
 rős  O2 nkőrma
nyzata
nak  gazdasa
gi  teherbí
rő
  ke
pesse
ge
 t  figyelembe  ve
ve  a
Ke
pviselő� -testü� let ü
 gy dő� ntő� tt, hőgy az inte
zme
ny fenntartő
 i jőga
 t a
 tadja. 

2.5. A megszü� nő�  kő� ltse
gvete
si szerv a
 ltal ella
 tőtt kő� zfeladat(ők) jő� vő� beni ella
 ta
 sa
nak mő
 dja: A
Tisza
ninneni Refőrma
 tüs Egyha
 zkerü� let a kő� zfeladat ella
 ta
 sa
 t a 3900 Szerencs, Bekecsi ü
 t
10.  sza
m alatti  inte
zme
ny fenntartő
 i  jőga
nak a
 tve
 tele
vel  főlyamatősan biztősí
tja  a  Sze-
rencs Va
 rős O2 nkőrma
nyzata
val, valamint a Szőcia
 lis e
s Gyermekve
delmi Fő� igazgatő
 sa
 ggal
kő� tő� tt ha
 rőmőldalü
  mega
 llapőda
 s alapja
n.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti ren-
delkezések

3.1. A kő� telezettse
gva
 llala
 s rendje
3.1.1. A megszü� nő�  kő� ltse
gvete
si szerv a
 ltal va
 llalhatő
  kő� telezettse
gek kő� re e
s me
rte
ke:

Szerencs Va
 rős O2 nkőrma
nyzata  2020.  e
vi  kő� ltse
gvete
se
rő� l  sző
 lő
  3/2020.  (II.27.)
ő� nkőrma
nyzati rendelete
ben főglalt  kő� ltse
gvete
si elő� ira
nyzatők  terhe
re e
s annak
me
rte
ke
 ig. 

3.1.2. A megszü� nő�  kő� ltse
gvete
si szerv a
 ltali kő� telezettse
gva
 llala
 sők hata
 rideje: 2020. aü-
güsztüs 31.

3.2. Jőgütő
 dla
 ssal e
s feladata
 tada
 ssal ő� sszefü� ggő�  egye
b inte
zkede
sek: A jő� vő� beni feladatella
 tő

a Tisza
ninneni Refőrma
 tüs Egyha
 zkerü� let (3525 Miskőlc, Kőssüth ü. 17.) Az a
 tada
 s-a
 tve
 tel
re
szleteit  a Szerencs Va
 rős O2 nkőrma
nyzata
val,  valamint  a Szőcia
 lis e
s  Gyermekve
delmi
Fő� igazgatő
 sa
 ggal kő� tő� tt ha
 rőmőldalü
  mega
 llapőda
 s tartalmazza. A münkaviszőnyban főg-
lalkőztatőttak, valamint a münkaviszőnyban tő� rte
nő�  tőva
bbfőglalkőztata
 st  va
 llalő
  kő� zal-



kalmazőttak tekintete
ben a tőva
bbfőglalkőztata
 sa
 t a Tisza
ninneni Refőrma
 tüs Egyha
 zke-
rü� let biztősí
tja.

Kelt: Szerencs, „idő� be
 lyegző�  szerint"

P.H.

Nyiri Tibőr
pőlga
 rmester


