
 

Okirat száma: H-2015/M                          Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 
                                                                                                         …./2015.(III.26.) határozata  4.  melléklete 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a „HELPI” 
Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztőműhely megszüntető okiratát a következők szerint 
adom ki: 

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

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: „HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és 
Fejlesztőműhely 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 33-37. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 631936 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 16636884-1-03 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2015. június 30. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2.2.2. székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: A közfeladat szakmai és gazdasági 
szempontból is hatékonyabb megvalósítása. 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: 
Az intézmény magasabb színvonalú közművelődési és a város kulturális életét gazdagító 
tevékenysége érdekében a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 
szervezeti keretei közé integrálódik. A megszüntetésre kerülő szervezet Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületben működik, a feladat 
ellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon tulajdonosa az Önkormányzat.  
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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 
megszüntetett költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatainak 
időarányos mértékéig vállalhat kötelezettséget. 

 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. 
május 31.  

3.2. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: 

A fenntartói döntést követően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
25/A. és 25/B.  §–ában foglaltak figyelembevételével kerül sor az intézmény szakmai és 
technikai dolgozóinak továbbfoglalkoztatására a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági 
Központ Nonprofit Kft-vel létesített munkaviszony alapján. 

 

3.3. A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata: 

 
vagyonelem megnevezése a használat további módja a jogutód használó 

megnevezése, székhelye 
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HELPI” Kecskeméti 
Ifjúsági Iroda és 
Fejlesztőműhely 6000 
Kecskemét, Batthyány u. 
33-37. 17/30/A/1 
helyrajzi számú ingatlan 
és ingók 

ingyenes használat Hírös Agóra Kulturális és 
Ifjúsági Központ Nonprofit 
Kft. 6000 Kecskemét, 
Deák Ferenc tér 1. 

Kelt: Kecskemét, 2015….. 

P.H. 

aláírás 

 
NYILATKOZAT 

 
A megszu nteto  okirat alapja t ke pezo  alapí to  okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar 
A llamkincsta r Ba cs-Kiskun Megyei Igazgato sa g a ltal vezetett, hata lyos to rzsko nyvi 
nyilva ntarta sba bejegyzett adatokkal. 
 
Kecskeme t, 2015. ma rcius ….. 

  

Varga Miklós 
osztályvezető 


