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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február 24-én megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

 

23/2022. (II. 24.) KT. számú HATÁROZAT 

 

a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3c) bekezdése alapján - a 

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást (a 

továbbiakban: Megállapodás) az e határozat melléklete szerinti módosító megállapodás 

jóváhagyásával módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szeli Zoltán polgármestert a módosító megállapodás 

aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Lajter Zoltán jegyzőt a Megállapodás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

              Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

K. m. f. 

 

 

     Szeli Zoltán s.k.      Dr. Lajter Zoltán s.k. 

       polgármester       jegyző 

 

 

A kivonat másolat hiteléül:  

Tiszacsege, 2022. február 24. 

 

 

    Bényei Dóra 

 jegyzőkönyvvezető 

 



1. melléklet a 23/2022. (II. 24.) KT. számú határozathoz 

 

 

MÓDOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4066 Tiszacsege, 

Kossuth 5., adószáma: 15728616-2-09, képv.: Szeli Zoltán polgármester), és 

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete (4065 Újszentmargita, Rákóczi 

u. 125., adószáma: 15375452-2-09, képv.: Csetneki Csaba polgármester),  

- továbbiakban együtt:  Önkormányzatok  –  között a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ában foglaltak alapján, a 

következők szerint: 

 

E l ő z m é n y e k 

 

Önkormányzatok rögzítik, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője a HB/11-

TÖRV/00728-14/2020. számú határozatával 2021. január 1. napjával kijelölte közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozó településekként a Balmazújvárosi járáson belüli Tiszacsege, 

Újszentmargita településeket és pótolta a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást.   

 

Önkormányzatok a pótolt megállapodást Tiszacsege Város polgármestere a 85/2020. (XII.21.) 

PM. számú határozatával, Újszentmargita Község polgármestere a 114/2020. (XII.21.) számú 

határozatával módosították és egységes szerkezetbe foglalták (a továbbiakban: Megállapodás). 

 

Önkormányzatok a Megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

  

1.) A Megállapodás 8.1.  pontja az alábbiak szerint módosul: 

“8.1. Az Önkormányzatok kijelentik, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi 

és tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. A székhelyen és kirendeltségen a közös 

önkormányzati hivatali feladatok ellátására használt ingatlanok, ingóságok továbbra is az 

adott önkormányzat tulajdonában maradnak. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 

Újszentmargita Község Önkormányzata térítésmentesen adja használatba a Tiszacsegei Közös 

Önkormányzati Hivatal részére az Újszentmargita, Rákóczi utca 125. szám alatti ingatlanát.” 

 

2.) A Megállapodás 8.2.  pontja az alábbiak szerint módosul: 

“8.2. Az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésének elfogadása előtt minden évben felülvizsgálják jelen megállapodás bérleti díjra 

vonatkozó pontjait, és az adott évre megállapított állami normatívától függően döntenek az 

adott évben fizetendő bérleti díj mértékéről azzal, hogy a mindenkori állami normatívának 

Újszentmargita Községet lakosságszám arányosan megillető hányadából az adott évben 

2.000.000 ,- Ft-ot a székhelytelepülés használhat fel.” 

 

3.) A Megállapodás 8.3-8.4.  pontjai hatályukat vesztik. 

 



4.)  Jelen módosító megállapodás az Önkormányzatok képviselő-testületei általi elfogadását és 

azok polgármestereinek aláírását követően az Mötv. 85. § (3e) bekezdésének rendelkezései 

szerint lép hatályba. 

 

5.) A Megállapodás jelen megállapodással módosított 8.1. pontját 2022. január 1-jére 

visszamenőlegesen kell alkalmazni.  

 

6.)  Jelen módosító megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 

követően az Önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a 

képviselt Önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében 

helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el. 

 

7.)  Jelen okirat három eredeti példányban készült el, melyből egy-egy Újszentmargita Község 

Önkormányzatát és Tiszacsege Város Önkormányzatát, illetve az illetékes Kormányhivatalt 

illet meg. 

 

Kelt:  

 

 Csetneki Csaba        Szeli Zoltán 

 Újszentmargita          Tiszacsege 

  polgármestere       polgármester 

                  

 

 

Záradék:  

 

Jelen módosító megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…………. számú határozatával, Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…………. számú határozatával jóváhagyta. 

 


