Tiszacsege Város Polgármesterének
86/2020.(XII.21.) PM. számú HATÁROZATA:
Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Szeli Zoltán, mint Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel az alábbi döntést hozom:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével a Tiszacsegei
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 2021. január 1-jei hatállyal a jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal módosítom.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Szeli Zoltán polgármester

Tiszacsege, 2020. december 21.
Szeli Zoltán s.k.
polgármester

1.melléklet a 86/2020. (XII.21.) PM. számú határozathoz
Okirat száma:

Módosító okirat
A Tiszacsegei Polgármester Hivatal Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
által 2016. június 30. napján kiadott 6823-14/2016. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesterének …………………………… PM. számú határozatára és
Újszentmargita Község Önkormányzata Polgármesterének ………………………………. számú
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. Költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal”

2.

Az alapító okirat 1.2.1., 2.2.2. és 3.1.2. pontjaiban az „u.” szövegrész helyébe „utca”
szövegrész lép.

3.

Az alapító okirat 1.2. pontja a következő 1.2.2. alponttal egészül ki:
„1.2.2. telephelye(i):
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telephely megnevezése

telephely címe

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
Újszentmargitai Kirendeltsége

4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 125.”

4. Az alapító okirat 2.2. pontja a következő 2.2.3. és 2.2.4. alpontokkal egészül ki:
2.2.3. megnevezése: Újszentmargita Község Önkormányzata
2.2.4. székhely: 4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 125.
5. Az alapító okirat 4.1. pontjában
„önkormányzatok” szövegrész lép.

az

„önkormányzat”

szövegrész

helyébe

6. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott
feladatokat. Gondoskodik az önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
Ellátja az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodásával, költségvetési
tervezéssel és végrehajtással, beszámolással kapcsolatos feladatait.
7. Az alapító okirat 4.5. pontja a következő szöveggel egészül ki:
„és Újszentmargita Község”
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Jelen módosító okiratot 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Tiszacsege, 2020. december ...

Szeli Zoltán
polgármester

Csetneki Csaba
polgármester
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