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Tárgy:  Javaslat L. J.né és V. I. közalkalmazottak áthelyezésére 

 

Fekete Gergő, Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódód egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre 

tekintettel az alábbi döntést hozom:  

 

 

1. L. J.né 4066 Tiszacsege, ……. sz. alatti lakos – Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató 

Szervezet közalkalmazottjának Tiszacsege Város Önkormányzatához történő 

áthelyezéséhez szükséges háromoldalú megállapodást az alábbi tartalommal hagyom 

jóvá: 

 

 

 MEGÁLLAPODÁS  

 végleges áthelyezésről  

 

A Tiszacsege Város Önkormányzata - képviseli: Fekete Gergő polgármester – mint 

 áthelyezést kérő szerv és a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet – képviseli: 

 Kőszegi János intézményvezető - mint áthelyező munkáltató valamint L. J.né 

 közalkalmazott megállapodnak abban, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

 1992. évi XXXIII. törvény 26.§-ban foglaltaknak megfelelően – L. J.né  (születési 

helye, ideje: …, ……. …., anyja neve: ….,  lakcíme: 4066 Tiszacsege, ……) 

közalkalmazottat 

 

 

 2020. június 01. napi hatállyal 

 Tiszacsege Város Önkormányzatához 

 közalkalmazotti jogviszonyba véglegesen áthelyezik. 

 

L. J.né Tiszacsege Város Önkormányzatánál, mint közfoglalkoztatási referens  kerül 

alkalmazásra.  

 

 Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 

 kerül megállapításra. 

 

Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet a közalkalmazott részére az utolsó 

 munkában töltött napnak megfelelően járandóságait, valamint közalkalmazotti 

 igazolását kiadja és jelen megállapodás 1 példányát - a közalkalmazott részére 2 



 példányt – a személyi anyaggal együtt a Tiszacsege Város Önkormányzata részére 

átad. 

 

 Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és 

 jóváhagyólag aláírják. 

 

 Tiszacsege, 2020. május … 

 

 

 

      Fekete Gergő          Kőszegi János 

      polgármester                  intézményvezető 

 

 

                 L. J.né 

           közalkalmazott 

 

 

2. V. I. 4066 Tiszacsege, …. sz. alatti lakos - Tiszacsege Város Önkormányzat 

közalkalmazottjának a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezethez történő 

áthelyezéséhez szükséges háromoldalú megállapodást az alábbi tartalommal hagyom 

jóvá: 

 

 

 MEGÁLLAPODÁS  

 végleges áthelyezésről  

 

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - képviseli: Kőszegi János  

 intézményvezető – mint áthelyezést kérő szerv és Tiszacsege Város Önkormányzata – 

 képviseli: Fekete Gergő polgármester - mint áthelyező munkáltató valamint V.  I. 

közalkalmazott megállapodnak abban, hogy a közalkalmazottak jogállásáról  szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 26.§-ban foglaltaknak megfelelően – V. I. (születési 

helye, ideje: ……, … …..., anyja neve: …., lakcíme:  4066 Tiszacsege, ….. 

közalkalmazottat 

 

 

 2020. június 01. napi hatállyal 

 a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezethez 

 közalkalmazotti jogviszonyba véglegesen áthelyezik. 

 

V. I. a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetnél, mint asztalos,  kőműves 

kerül alkalmazásra.  



 

 Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 

 kerül megállapításra. 

 

 Tiszacsege Város Önkormányzata a közalkalmazott részére az utolsó munkában töltött 

 napnak megfelelően járandóságait, valamint közalkalmazotti igazolását kiadja és jelen 

 megállapodás 1 példányát - a közalkalmazott részére 2 példányt – a személyi anyaggal 

 együtt a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet részére átad. 

 

 Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és 

 jóváhagyólag aláírják. 

 

 Tiszacsege, 2020. május .. 

 

 

 

      Fekete Gergő                   Kőszegi János 

     polgármester                           intézményvezető 

 

 

               V. I. 

  közalkalmazott 

 

 

 

Határidő: azonnal    

Felelős: Fekete Gergő polgármester 

  Kőszegi János intézményvezető 

 

 

Tiszacsege, 2020. május 27. 

         Fekete Gergő s.k. 

            polgármester 

 


