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Megszüntető okirat 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. § (1) és (7) 
bekezdései, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 14. §-
ában foglaltak alapján Szentendre Város Önkormányzata a Gazdasági Ellátó Szervezet 
költségvetési szervet 2012. június 30. napján megszünteti és az alábbi megszüntető okiratot adja 
ki. 
 
1. A megszüntetett szerv neve: Gazdasági Ellátó Szervezet (rövidítve: 
 GESZ) 
 
2. A megszüntetett szerv 
- székhelye: 2000 Szentendre, Kálvária u.18. 
- telephelyei:              Bajcsy Zs.u.6.,  
               Hold. u.10. 
 
3. A megszüntetett szerv PIR törzsszáma:  395346 
 
4. A megszüntetett szerv típusa: önállóan működő és gazdálkodó 

közszolgáltató közintézmény 
 
5. A megszüntető szerv neve, székhelye: Szentendre Város Önkormányzata, 2000 

Szentendre, Városház tér 3. (továbbiakban: 
Önkormányzat) 

 
6. A megszüntető határozat:  A megszüntető okiratot az Önkormányzat 

Képviselő-testülete 181/2012. (V.10.) Kt. sz. 
határozatával fogadta el 

  
7. A megszüntetés módja:  Jogutódlással történő megszüntetés 
 
8. A megszüntetés időpontja: 2012. június 30. 
 
9. A megszüntetés oka:  A közfeladat más módon, más szervezeti 

keretben hatékonyabban teljesíthető. 
 
10. A megszüntetett szerv által ellátott 
közfeladat jövőbeni ellátása: a) az Önkormányzat az óvodai, iskolai, 

munkahelyi étkeztetési, egyéb vendéglátási, 
és épület karbantartási feladatokat 2012. 
július 1. napjától a Városi Szolgáltató Zrt.-
vel (2000 Szentendre, szabadkai utca 9.) 
kötött közfeladat-ellátási / közszolgáltatási 
szerződés útján látja el 

 b) minden egyéb feladatot Szentendre Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lát el 
2012. július 1. napjától 

 
11. Rendelkezés a vagyoni jogokról és 
kötelezettségekről: a) a 9. a) pontban meghatározott feladatok 

ellátásához kapcsolódó vagyoni jogok és 
kötelezettségek tekintetében jogutód a Városi 
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Szolgáltató Zrt., az ezen feladatok ellátása 
céljából a megszüntetett intézmény 
használatában álló és az Önkormányzat 
tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon a 
Városi Szolgáltató Zrt.-vel kötött 
megállapodásban foglaltak szerint a Városi 
Szolgáltató Zrt. használatába kerülnek, 

 b) a 9. b) pontban meghatározott feladatok 
ellátásához kapcsolódó vagyoni jogok és 
kötelezettségek, valamint az Önkormányzat 
tulajdonát képező ingó és ingatlan vagyon 
használatához kapcsolódó jogosultságok 
tekintetében jogutód a Polgármesteri Hivatal 

 
12. Rendelkezés a munkajogi kérdésekről: A megszüntetett szerv által foglalkoztatott 

közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonya 
a költségvetési szerv megszűnésének 
időpontjában megszűnik. 

 A 9. a) pontban meghatározott feladatok 
ellátásában részt vevő dolgozókat a Városi 
Szolgáltató Zrt., a 9. b) pontban 
meghatározott feladatok ellátásában részt 
vevő dolgozókat a Polgármesteri Hivatal 
foglalkoztatja tovább. A továbbfoglalkoztatás 
kérdéseiben a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései szerint kell eljárni. 

 
13. Rendelkezés a kötelezettségvállalásról:  A megszüntetett intézmény 2012. június 30. 

napjáig vállalhat kötelezettséget.  
 
 
Szentendre, 2012. május 10. 
 
   Az alapító képviseletében: 
 

dr. Dietz Ferenc    polgármester 


