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101/2013.(VI. 20.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Balmazújvárosi Járási Hivatal 
kialakításához 2012. október 19. napján kötött megállapodás 2. számú módosítását az alábbi 
tartalommal hagyja jóvá:  
  

„Megállapodás 2. sz. módosítása 
 
amely létrejött egyrészről: 
Szilágyi Sándor polgármester, 
Tiszacsege Város Önkormányzata (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) (a továbbiakban 
Önkormányzat) képviselője, 
mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó)  
 
másrészről: 
 
Rácz Róbert kormánymegbízott, 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen, Piac u. 54.) képviselője 
mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő) 
- együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
Felek rögzítik, hogy az egymással 2012. október 19. napján megkötött, módosított 
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú melléklete helyébe e 
megállapodás-módosítás 1. számú melléklete lép, tekintettel arra, hogy az 1. számú 
mellékletben felsorolt ingatlan a Balmazújvárosi Járási Hivatal államigazgatási feladatainak 
ellátásához kerül átadásra. 

 
Jelen módosítás a Megállapodás további pontjaiban és mellékleteiben foglaltak 
érvényességét nem érinti. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen módosítás szerinti ingatlan használatba adását 
követően a fenntartással, üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos költségek 
(üzemeltetési költség) viselése tekintetében külön üzemeltetési megállapodást kötnek, vagy 
a hatályos üzemeltetési megállapodást közös megegyezéssel módosítják, melynek hatályba 
lépéséig Átvevő üzemeltetési költséget nem visel. 

 



Felek a jelen módosításban foglaltakkal egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
Jelen módosítás 8 eredeti példányban készült, amelyből négy példány az Átadót, négy 
példány Átvevőt illeti meg. 
 

Debrecen, 2013. június „    ” 
 

 
......................................................... 

Szilágyi Sándor 
polgármester  

Átadó képviseletében 

 
......................................................... 

Rácz Róbert 
kormánymegbízott  

Átvevő képviseletében 
  

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Debrecen, 2013. június „    ” 

  
......................................................... 

Nyakas Tibor 
mb. főosztályvezető” 

 
Határidő: 2013. július 01. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 

   Szilágyi Sándor sk.      Füzesiné Nagy Zita sk. 
       polgármester                    jegyző 
 
 
A kivonat másolat hiteléül: 
 
Tiszacsege, 2013. június 20. 
 
 
 Zsólyominé Gyenes Anikó 
      jegyzőkönyvvezető 
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Melléklet a 101/2013.(VI. 20.) KT. számú határozathoz 

 
1. számú melléklet 

 

Önkormányzati Hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 
 
Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei 

 
Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlan átadását kiváltó ingatlan 
 
 
 

 
 

Átadás 
jogcíme 

Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Ingatlan 
címe 

Ingatlan 
besorolása 

Épületek 
száma 

Helyiségek 
száma 

Nettó 
alapterület 

Átadott 
nettó 

alapterület 

Elhelye
zettek 
száma 

Átadott 
ingatlanban 

/ingatlan-
részben 

elhelyezettek 
száma 

Kiépített 
infrastruktúra 

Ingatlan 
állaga, 
utolsó 

felújítás 
időpontja 

Egyéb 
releváns 

információk 

ingyenes 
használat 614 

4066 
Tiszacsege, 
Kossuth u. 5. 

kivett 
polgármesteri 

hivatal, 
garázs, 
könyvtár 

1 35 822 m² 82,91 m² 27 7 

víz, villany, gáz, 
internet, telefon, 
akadálymentesít

és, csatorna 

jó  
2005 

fűtéskorsz
erűsítés 

2008 

kizárólagos 
használat 

ingyenes 
használat 614 

4066 
Tiszacsege, 
Kossuth u. 5. 

kivett 
polgármesteri 

hivatal, 
garázs, 
könyvtár 

1 35 822 m² 101,65 m²   

víz, villany, gáz, 
internet, telefon, 
akadálymentesít

és, csatorna 

jó  
2005 

fűtéskorsz
erűsítés 

2008 

közös 
használat 

Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Ingatlan címe Ingatlan 
besorolása 

Épületek / helyiségek 
száma 

Bruttó 
alapterület 

Nettó 
alapterület 

Elhelyezettek 
száma (nettó 

alapterület/ %) 
Kiépített 

infrastruktúra 

Ingatlan 
állaga, 
utolsó 

felújítás 
időpontja 

Tulajdoni 
helyzet, 
egyéb 

releváns 
információk 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
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