
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. január 21-ére tervezett, 
de a veszélyhelyzet miatt elmaradt ülésre előterjesztett anyagok kapcsán meghozott 

polgármesteri határozatok 
 

4/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében, valamint Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati döntést hozom: 
1.) Megállapítom, hogy a Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2020 június 

26-án megkötött Közigazgatási Szerződés módosítása, aktualizálása jelenleg nem 
indokolt, felülvizsgálata a következő általános választás utáni alakuló ülést követő 
harminc napon belül esedékes, amennyiben annak szükségessége időközben nem merül 
fel. 

2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2024. november 30. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

5/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 
következő önkormányzati  d ö n t é s t hozom: 
1.) Engedélyezem a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 

1.1. Deák Utcai Tagbölcsőde (Cegléd, Deák u. 3.) zárva tartását 2021. július 26-ától – 2021. 
augusztus 6-áig. Nyitás 2021. augusztus 9. 
1.2. Dózsa György Úti Tagbölcsőde (Cegléd, Dózsa Gy. u. 9.) zárva tartását 2021. 
augusztus 9-től – 2021. augusztus 19-ig. Nyitás 2021. augusztus 23. 

2.) Elrendelem továbbá, hogy az 1. pont szerinti zárva tartás ideje alatt a másik tagbölcsőde – 
külön szülői igény és megállapodás szerint – folyamatos ellátást biztosítson a bölcsődések 
számára, függetlenül attól, hogy a gyermek eredetileg melyik tagbölcsődébe jár. 

3.) Felhívom az intézményvezetőt arra, hogy az 1-2. pontokban rögzített döntésről 2021. 
február 15-ig, valamint a zárva tartást megelőzően kellő időben tájékoztassa a szülőket. 

4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Turcsik Tímea Judit intézményvezető 
 

6/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 
következő önkormányzati  d ö n t é s t  hozom: 
1.) Engedélyezem az intézményvezető kérelmére, hogy Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 

valamennyi tagbölcsődéjében, 2021. április 23-án, pénteken valamennyi bölcsődei dolgozó 
nevelés/gondozás nélküli munkanapon tartott szakmai rendezvényem emlékezzen meg a 
Bölcsődék Napjáról. 

2.) Elrendelem, hogy az 1. pontban hivatkozott nevelés-gondozás nélküli munkanapon erre 
irányuló szülői kérés esetén a gyermek felügyeletét és étkeztetését bölcsődei ellátás 
keretében biztosítani kell. 

3.) Felhívom az intézményvezetőt arra, hogy az 1-2. pontokban rögzített döntésről 2021. 
február 15-ig, valamint a rendezvényt megelőzően kellő időben tájékoztassa a szülőket. 

4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Turcsik Tímea Judit intézményvezető 

7/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati döntést hozom: 
1.) Elfogadom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működésről szóló 

beszámolóját. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

8/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati döntést hozom: 
1.) Elfogadom Cegléd Város Önkormányzata 2018-2020. időszakra vonatkozó Kulturális 

Koncepciójának a határozat elválaszthatatlan melléklete szerint aktualizált változatát. 
2.) Intézkedem Cegléd Város Önkormányzata 2021-2025 időszakra vonatkozó Kulturális 

Koncepciója előkészítésének II. félévi munkatervbe ütemezéséről. 
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések – a végleges 

szöveg és forma kialakítása, közzététele – teljesítésére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

9/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjára, valamint az egészségügyi 



szolgálati jogviszonyról szóló 2020. C. törvény 1. § (4) bekezdésére - Cegléd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 

1.) Helyt adok dr. Dávid Mónika házi gyermekorvos, az Almafa Gyógyító Kft. (2700 Cegléd, 
Bezerédi u 4.), mint egészségügyi szolgáltató ügyvezetője kérelmének és hozzájárulok 
ahhoz, hogy 
1.1. a ceglédi II. számú területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi praxis (FIN kód: 
13009 5135) működtetését- várhatóan 2021. március 1-jei kezdettel 
1.2. a Cegléd, Kőrösi út 26/a. szám alatti (3292/A hrsz-ú), az Almafa Gyógyító Kft. 
tulajdonában lévő rendelőben folytassa 
1.3. a 2020. szeptember 21-én megkötött Feladat-ellátási Szerződés érvényessége 
időtartamáig. 

2.) Gondoskodom 
2.1. az 1.3. alpontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés 1. pontban foglalt feltételekkel 
történő módosításáról, 
2.2. a módosított szerződés és 
2.3. az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírásáról, valamint 
2.4. a változások közérdekű közzétételéről. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

10/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Helyt adok Izing Imre, a FÖLDPÁT BT. (székhely: 2834 Tardos, Petőfi Sándor u 7.), mint 

ceglédi TEK IV. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet egészségügyi alapellátási 
szolgáltatója (személyes ellátásra kötelezett dr. Szakács Katalin csecsemő-
gyermekgyógyászat, gyermek tüdőgyógyász szakorvos) kérelmének a körzet egészséges 
csecsemő tanácsadás idejére vonatkozóan. Ennek megfelelően módosítom a 111/2019. (IV. 
25.) Ök. határozat alapján, a 13009 7148 FIN kódú, ceglédi TEK IV. számú házi 
gyermekorvosi körzet működtetésére 2019. augusztus 28-án létrejött praxisjogos Feladat-
ellátási Szerződés 6.2. alpontjában rögzített egészséges csecsemő tanácsadás idejét hétfő, 
12:00-14:00 óráig szóló időtartamra. 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek szerint módosított feladat-ellátási 
szerződések megkötéséről, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírásáról. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg! 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

11/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 



Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Helyt adok dr. Pipicz Sándor Tamás, a Pipicz Fogászati BT. ügyvezetőjének (székhely: 

2700 Cegléd, Gubody u 5.), mint személyes ellátásra kötelezett fogszakorvos kérelmének 
a körzetek megváltozott rendelési idejére vonatkozóan. Ennek megfelelően módosítom a 
211/2015. (VII. 28.) Ök. határozat alapján, a ceglédi TEK II. számú (13009 6210 FIN kódú) 
vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésére 2015. szeptember 3-án létrejött 
praxisjogos feladat-ellátási szerződést a következő feltételekkel: 
1.1. az alkalmazott új szakdolgozó adataival, valamint 
1.2. az alábbi rendelési idő rögzítésével: 
Hétfő: 12:00 - 18:00 óráig 
Kedd: 7:00 - 13:00 óráig 
Szerda: 12:00 - 18:00 óráig 
Csütörtök: 7:00 - 13:00 óráig 
Péntek: 7:00 - 13:00 óráig 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint 
módosított feladat-ellátási szerződések megkötéséről, valamint az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumok aláírásáról. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg! 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

12/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Helyt adok dr. Székely Tünde, a DENTOKARD Bt. ügyvezetőjének (székhely: 2700 Cegléd, 

Selyem u 9. III/8.), mint személyes ellátásra kötelezett fogszakorvos kérelmének a körzetek 
megváltozott rendelési idejére vonatkozóan. Ennek megfelelően módosítom a 269/2018. (X. 1.) 
Ök. határozat alapján 2018. október 5-én létrejött 
1.1. a ceglédi TEK VI/A. számú (szerv. egység azonosító: 13009 6505) vegyes fogorvosi 
alapellátási körzetek működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződésben rögzített rendelési időt 
a következőkre: 
Hétfő: 14:00 - 20:00 óráig 
Kedd: 14:00 - 20:00 óráig 
Szerda: 8:00 - 14:00 óráig 
Csütörtök: 14:00 - 20:00 óráig 
Péntek: 8:00 - 14:00 óráig 
1.2. a ceglédi TEK VI/B. számú (szerv. egység azonosító: 001061018) vegyes fogorvosi 
alapellátási körzetek működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződésben rögzített rendelési időt 
a következőkre: 
 
Hétfő: - 
Kedd: 10:00 - 13:00 óráig 
Szerda: 15:00 - 21:30 óráig 
Csütörtök: 10:00 - 13:00 óráig 
Péntek: - 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint módosított 
feladat-ellátási szerződések megkötéséről, valamint az ezekkel kapcsolatos dokumentumok 
aláírásáról. 

 



3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg! 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

13/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Elfogadom a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata tervezési feladatának 

beszerzési eljárásában a PESTTERV Kft. által adott legkedvezőbb árajánlatot, és Cegléd 
Város Önkormányzata nevében tervezési szerződést kötök a HÉSZ, SZT és TSZT 
felülvizsgálata tárgyában a PESTTERV Kft. (1085 Budapest, Kőfaragó utca 9. 4. em. 2., 
cg: 01-09-360514) -vel. 

2.) Döntök arról, hogy az egyes tervezési feladatokra 5.100.000.- Ft + Áfa összeget Cegléd 
Város Önkormányzata 2021 évi költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezem. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

14/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1) Támogatom, hogy az alábbi helyszíneken okos köztéri illemhelyek kerüljenek kialakításra: 

 
1. Cegléd Vörösmarty tér (KRESZ park) 
2. Cegléd, Fürdő tó (futókőr melletti terület) 
3. Cegléd, Gubody park  
4. Cegléd Szabadság tér 

2) Betervezem a négy darab okos köztéri illemhely kialakításához szükséges 120.000.000,- Ft 
+ áfa összeget a 2021. évi költségvetésbe, melyet céltartalékba helyezek és a pénzügyi 
fedezet rendelkezésre állása esetén felszabadítom. 

3) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére, a 
beszerzés előkészítésére és a beruházás lebonyolítására. 

 
Határidő: 1. pont azonnal  Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

2. pont: 2021. február 28. 
3. pont: 2021. július 31. 

 

15/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 



Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t, hogy a 2021. évi költségvetésben forrás 

rendelkezésre állása esetén az alábbi helyszíneken okos zebrák kialakításával 
kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg: 
1. Cegléd, Kossuth Ferenc utca – Gubody utca (Posta előtti gyalogátkelő) 
2. Cegléd, Kossuth Ferenc utca – Kárpáti Aurél utca (Unghváry László Vendéglátóipari 
Technikum előtti gyalogátkelő) 
3. Cegléd, Bercsényi út – Szív utca (Református Általános Iskola előtti gyalogátkelő) 
4. Cegléd, Rákóczi út (kollégium előtt) 
5. Cegléd, Kőrösi út – Hattyú utca (Penny áruház előtti szakasz) 

2.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t, hogy a 2021. évi költségvetésben forrás 
rendelkezésre állása esetén egy darab ledes-lencsés gyalogátkelő tábla kihelyezésével 
kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg:   
Cegléd, Törteli út (Lidl áruház melletti meglévő gyalogátkelőhöz) 

3.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t két darab új okos zebra kialakításával 
kapcsolatos előkészítő tevékenység lefolytatására: 
1. Cegléd, Összekötő út (Spar áruház előtti szakasz) 
2. Cegléd, Szent Imre herceg utca (a pontos helyszín megjelölése a szükséges szakhatósági 
egyeztetések lefolytatása után történik meg) 

4.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t öt darab ledes-lencsés gyalogátkelő tábla 
kihelyezésével kapcsolatos előkészítő tevékenység lefolytatására:  
1. Cegléd Malomtó Szél – Virág utca (Tesco áruház előtti szakasz) 
2. Cegléd, Alszegi út – Bercsényi út (Ceglédi Szakképzési Centrum) 
3. Cegléd, Mizsei út – Vidra utca (Pirehab Nonprofit Kft-nél) 
4. Cegléd, Alszegi út – Lövész utca sarka  
5. Cegléd, Árpád utca – Selyem utca sarka 

5.) Betervezem az 1. pontban megjelölt öt darab okos zebra és a 2. pontban megjelölt egy 
darab ledes-lencsés gyalogátkelő tábla kialakításához szükséges nettó 15.081.786.- Ft + 
4.072.083,- Ft ÁFA, azaz bruttó 19.153.868,- Ft. összeget a 2021. évi költségvetésbe, 
melyet céltartalékba helyezek és a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén 
felszabadítom. 

6.) Utasítom Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal és a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pont céltartalék 

felszabadítását 
 követő 90 nap  

3-.4. pont: 2021. május 31. 
5-6. pont: azonnal 

Felelős: 1-5 pontban: Dr. Csáky András 
polgármester 

 

16/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján 
visszavonom a Jogi-, Ügyrendi, és Közbiztonsági Bizottságának a Polgárőr Egyesületek 
2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásának jogát és Cegléd Város 



Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
1.) Elfogadom a Cegléd-Bede Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

17/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján 
visszavonom a Jogi-, Ügyrendi, és Közbiztonsági Bizottságának a Polgárőr Egyesületek 
2020. évi tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásának jogát és Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
1) Elfogadom a Cegléd II. Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
2) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

18/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 
alapján a Humán Bizottság 2020. évben a Humán Pályázati Keretből elnyert támogatások 
elszámolási határidejének meghosszabbítására irányuló döntési jogát visszavonva, Cegléd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Engedélyezem a Ceglédi Közgazdasági Alapítvány „Egészségnap a ceglédi Közgázban” 

tárgyú pályázati céljának 2021. I. félévben történő megvalósítását. Az elszámolás 
határidejének 2021. május 31. napját jelölöm meg. 

2.) Felkérem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

19/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 
alapján a Humán Bizottság 2020. évben a Humán Pályázati Keretből elnyert támogatások 
elszámolási határidejének meghosszabbítására irányuló döntési jogát visszavonva, Cegléd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 



1.) Engedélyezem Sárkány Anna „Fények, kamera…ifjúság! avagy fiatalok 
kezdeményezéseinek támogatása (III. Ifjúsági Fórum)(a Ceglédi Ifjúsági Fórum és 
Szakmai Nap innovatív fejlesztése, online térbe való áthelyezése)” tárgyú pályázati 
céljának 2021. I. félévben történő megvalósítását. Az elszámolás határidejének 2021. 
január 31. napját jelölöm meg. 

2.) Felkérem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

20/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 
alapján a Humán Bizottság 2020. évben a Humán Pályázati Keretből elnyert támogatások 
elszámolási határidejének meghosszabbítására irányuló döntési jogát visszavonva, Cegléd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Engedélyezem Obrácz-Nagy Ágnes „Egyedi, logózott mappák legyártatása a CVK 

Irodalombarátok Köre számára” tárgyú pályázati céljának 2021. I. félévben történő 
megvalósítását. Az elszámolási határidejének 2021. február 15. napját jelölöm meg. 

2.) Felkérem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

21/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 
alapján a Humán Bizottság 2020. évben a Humán Pályázati Keretből elnyert támogatások 
elszámolási határidejének meghosszabbítására irányuló döntési jogát visszavonva, Cegléd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Engedélyezem Andó László „Színházi előadások megvalósítása a Pinceszínházban. Az 

előadássorozat első bemutatója a Legyek Ura c. színpadi játék. További bemutatók: 
Slavomir Mrozek: Emigránsok, Martin M’ac Donagh: Macskabaj” tárgyú pályázati 
céljának 2021. I. félévben történő megvalósítását. Az elszámolás határidejének 2021. 
június 30. napját jelölöm meg. 

2.) Felkérem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

 

 

 



22/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 
alapján a Humán Bizottság 2020. évben a Humán Pályázati Keretből elnyert támogatások 
elszámolási határidejének meghosszabbítására irányuló döntési jogát visszavonva, Cegléd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Engedélyezem a Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület „6. Picur Futam” (néhány 

km-es kerékpár túra a gyermekek és szüleik számára) pályázati céljának 2021. I. félévben 
történő megvalósítását. Az elszámolás határidejének 2021. január 31. napját jelölöm meg. 

2.) Felkérem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

23/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 
alapján a Humán Bizottság 2020. évben a Humán Pályázati Keretből elnyert támogatások 
elszámolási határidejének meghosszabbítására irányuló döntési jogát visszavonva, Cegléd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Engedélyezem Spindelbauer Attila „A várost érintő kulturális és egyéb eseményről 

készített nyomtatott dokumentum” pályázati céljának 2021. I. félévben történő 
megvalósítását. Az elszámolás határidejének 2021. április 30. napját jelölöm meg. 

2.) Felkérem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

24/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 
alapján a Gazdasági Bizottság 2020. évben a Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati 
Keretből elnyert támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítására irányuló döntési 
jogát visszavonva, Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és 
hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Engedélyezem Makó András „Cegléd város könyv készítése. Ceglédi látnivalók, 

művészeink, természeti értékeink, épített emlékek, Cegléd történetével felvezetve” tárgyú 
pályázati céljának 2021. I. félévben történő megvalósítását. Az elszámolás határidejének 
2021. január 31. napját jelölöm meg. 

2.) Felkérem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 



25/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom 
1.) Hozzájárulok, hogy a HEGESPORT Egyesület (2700 Cegléd, Dózsa György u. 23.), - a 

továbbiakban: Egyesület -, az Országos Bringapark Program 2021 pályázati felhívásra 
benyújtott eredményes pályázata esetén, az abban foglaltakat Cegléd Város 
Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló 1332/7 hrsz-ú – kivett sporttelep megnevezésű - 
Ingatlanán, annak a 1332/6 hrsz (kivett Judo központ) és 1332/8 hrsz (kivett árok) közötti 
(kb 1350 m2) részén megvalósítsa, kerékpáros trial pályát alakítson ki. 

2.) Kijelentem, hogy Cegléd Város Önkormányzata a beruházáshoz és annak üzemeltetéséhez 
semmilyen anyagi támogatást nem nyújt. 

3.) Kijelentem, hogy Cegléd Város Önkormányzata az Egyesület eredményes pályázata esetén, 
az érintett területet a beruházás befejezését követő legalább 5 évig a pályázatban szereplő 
célra biztosítja. 

4.) Utasítom a Sportcsarnok Kft. ügyvezetőjét, mint az Ingatlan hasznosítóját, a szükséges 
egyeztetések lefolytatására. 

5.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

26/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Hozzájárulok, hogy Cegléd Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában álló Cegléd, 

belterület 933/3, 934/2, 2633/4, 2634/2, 4005/2, 5748/2, 5941/2, 6053/2, 6352/6, 6515/4, 
6515/8, 7180/2 helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) térítésmentesen a 
Magyar Állam tulajdonába átadásra kerüljenek, közérdekű területrendezés céljából, a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1) bekezdése, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 4. § (1) bekezdés f) 
pontja alapján. 

2.) Kijelentem, hogy a térítésmentes állami tulajdonba adással kapcsolatos eljárási költségek 
megtérítését az Önkormányzat nem vállalja. 

3.) Az ingatlanok tulajdonjogának átadás – átvételi eljárásával kapcsolatosan teljes jogkörben 
eljárok, a szükséges jognyilatkozatokat megteszem, a térítésmentes tulajdonjog átruházási 
szerződést aláírom. 

4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

 

 



27/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Hozzájárulok, a Magyar Állam tulajdonában álló, Cegléd, belterület 8271/1 helyrajzi 

számú ingatlan, (a továbbiakban: ingatlan) a Pesti út, Nagykátai út és Felszegi út közötti 
szakasza, Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonába átkerüljön. 

2.) Vállalom, az ingatlan átadás-átvételével kapcsolatos valamennyi járulékos költség 
(átminősítés díj, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költsége) megtérítését. 

3.) Az ingatlan tulajdonjogának átadás – átvételi eljárásával kapcsolatosan teljes jogkörben 
eljárok, a tulajdonjog átruházás érdekében a helyi közúti minőségének igazolása céljából 
történő hatósági bizonyítvány igényléséhez szükséges kérelmet, és térítésmentes 
tulajdonjog átruházási szerződést aláírom, a szükséges jognyilatkozatokat megteszem. 

4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

28/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) támogatom a „Cegléd Város zöldterület fenntartása 5 évre” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként a „Zöldterület fenntartásért” konzorciummal (tagok: DeerGarden Kft. – 
1139 Budapest, Lomb u. 35. A. ép.; Cancello Kft. – 2713 Csemő, 2. dűlő 5.) kötött 
vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) szerinti egységárak 5 %-
os emeléséből adódó szolgáltatási díj emelését 2021. február 1. napjától. 

2.) a Vállalkozási szerződés módosítása során teljes jogkörben eljárok, és gondoskodom 
valamennyi jognyilatkozat megtételéről. 

3.) kijelentem, hogy a Vállalkozási szerződés módosításából eredő szolgáltatási díj növekedés 
a 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezésre kerül. 

4.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 1. pont azonnal  Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
   2-4. pontok: 2021. január 31. 
 

29/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 



1.) A 2021. évre a külterületen lévő termőföldek, a belterületen lévő mezőgazdasági célra 
bérbe adott területek és a más megnevezésű beépítetlen területek minimális bérleti díját 
változatlanul a 6/2020.(I.23.) Ök. határozatban foglaltak szerint állapítom meg. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

30/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
1. Kijavítom a 88/2020.(IV.25.) Ök határozatot és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 
 

1.) Értékesítem Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ceglédi, 
1624/18 hrsz-ú, 4450 m2 nagyságú, kivett szennyvíztelep megnevezésű ingatlanból 568 
m2 ingatlanrészt, megosztás után Gréti Kerbau Kft. (2766 Tápiószele, C.g szám: 13-09-
189724, adószám: 26157384-2-13) részére nettó 1.100.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 
1.397.000 Ft egymillió-háromszázkilencvenhétezer forint áron.  

2. Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

31/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) hozzájárulok, hogy Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. 

szeptember 24-én meghozott 167/2020. (IX. 24.) Ök. határozatában rögzített, Pali Dog 
Center Kft. (2700 Cegléd, Déli út 70., képviseli: Csehi Pál ügyvezető) által 
megvásárlásra kerülő Cegléd külterület 0987/63-as hrsz-ú kivett telephely épület, udvar 
megnevezésű 7.730 m2 alapterületű ingatlan adásvételi szerződés megkötésének határideje 
a vírushelyzetre való tekintettel 2020. december 31-ről 2021. május 31-re 
meghosszabbításra kerüljön. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

32/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 



Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) meghosszabbítom Ezeregy Csízió Oktatási Kft. (székhely: 2700 Cegléd, József u. 10/A., 

adószám: 11724335-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-134275, képviseli: Vincze Imréné 
ügyvezető önállóan) kérelmére tekintettel, az általa 2011. január 18-án megkötött és 2016. 
január 17-től meghosszabbított Cegléd belterület 5720 helyrajzi számú, természetben 
Cegléd belterület 6040/A/3 helyrajzi számú, természetben Cegléd, Kossuth Lajos u. 40. 
fsz. 3. szám alatti 140 m2 alapterületű egyéb helyiség megnevezésű nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződést 2021. január 17-től határozatlan időre. 

2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

33/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 
1.) Javítom a 115/2020.(IX.19.)Ök. határozatot és helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 

1) Értékesítem Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 4425/3 hrsz-ú 
664 m2 nagyságú, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlant 
nettó: 240 000 Ft + ÁFA azaz bruttó: 304 800 Ft és a  4425/4 hrsz-ú 221 m2 nagyságú, 
kivett közforgalom elöl el nem zárt magánút megnevezésű ingatlant nettó: 80 000 Ft + 
ÁFA azaz bruttó: 101 600 Ft  áron Makula Ferenc János részére. 
 
2) Megvásárolom Makula Ferenc János (Cegléd, Csengeri szél 85.) tulajdonában levő 
2631/61 hrsz-ú 4520 m2 nagyságú, kivett beépített terület megnevezésű ingatlanból 179 
m2 nagyságú ingatlanrészt a folyamatban lévő telekalakítási eljárás lefolytatását követően 
nettó 320.000 Ft, + ÁFA azaz bruttó: 406.400 Ft négyszázhatezer-négyszáz forint áron, 
az eladó értékesítésre vonatkozó nyilatkozata alapján 

2.) A Polgármester az adásvételi szerződés aláírására jogosult. 
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

34/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
1.) Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

5719/1 helyrajzi számú 4500 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Kőrösi út mellett található ingatlant, MODIVI-Aqua KFT. 
(cégjegyzékszám: 13-09-119523, adószám: 14282654-2-13, ügyvezető: Tóth József, 



székhely: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 1.) pályázó részére 11.500.000 Ft + ÁFA 
(bruttó 14.605.000 Ft) vételáron. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

35/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
1.) Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

5719/14 helyrajzi számú, 3 ha 8005 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Kőrösi út mellett található ingatlant, MODIVI-Aqua KFT. 
(cégjegyzékszám: 13-09-119523, adószám: 14282654-2-13, ügyvezető: Tóth József, 
székhely: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 1.) pályázó részére 86.000.000 Ft + ÁFA 
(bruttó 109.220.000 Ft) vételáron. 

2.) Hozzájárulok az 5719/14 helyrajzi számú, 3 ha 8005 m2 nagyságú ingatlan vételárának két 
részlet béli megfizetéséhez azzal, hogy vevő az első részletet (vételár 50%-át) a szerződést 
követően, majd a második részletet (vételár 50%) tárgyév december 23-án teljesíti fizetési 
kötelezettségét és a tárgy béli ingatlan tulajdonjogát a vételár teljes összegű kifizetéséig 
fenntartom. 

3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

36/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
1.)Értékesítem versenyeztetési eljárás lefolytatás útján Cegléd Város Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában levő Cegléd, belterület 4549/33; 4549/34; 4549/35; 4549/36; 
4549/37; 4549/38; 4549/39; 4549/40; 4549/41; 4549/42 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, valóságban a Cigle Téren található ingatlanokat. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

37/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 



1.) Megállapítom, hogy a 193/2020. (XII. 30.) polgármesteri határozat alapján, a ceglédi 0409 
helyrajzi számú, Cegléd Város Önkormányzata 210677/237430-ad arányú tulajdonában 
lévő ingatlanrész értékesítésére kiírt pályázat eredményes, a pályázati felhívásra benyújtott 
egyetlen pályázat pedig érvényes, mely alapján a pályázat nyertesének hirdetem ki a Duna 
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 03-09-131340, 
adószám: 12564392-2-03 , ügyvezető: Agatics Roland, székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 
248. 0737/12. hrsz.) 

2.)Értékesítem az 1. pontban hivatkozott pályázati nyertes részére a Cegléd Város 
Önkormányzata 210677/237430-ad arányú, 23 ha 7430 m2  tulajdonban lévő ceglédi 0409 
helyrajzi számú, „szemétlerakó telep” megnevezésű, valóságban Cegléd belvárosától 
ÉNY-ra, a 4-es úttól Északra, található ingatlanrészt a pályázati ajánlat szerinti 94.000.000 
Ft + ÁFA (bruttó 119.380.000Ft) vételáron, mely összeg a forgalmi értékbecslés alapján 
megállapított kikiáltási árat nettó 500.000.- Ft-tal meghaladja. 

3.) Megkötöm az 1. pontban leírt ingatlan adásvételével kapcsolatos szerződést, 
4.) Teljes jogkörben eljárva gondoskodom valamennyi jognyilatkozat megtételéről a fenti 

ingatlan adásvételével kapcsolatos eljárás során 
5.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

38/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Nyilatkozom arról, hogy a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában 

lévő Cegléd belterület 65 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Szabadság tér 1. szám alatti kivett 
áruház megnevezésű 1252 m2 alapterületű ingatlanból 67 m2 alapterületű üzlet 
megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiségére önkormányzati közfeladatok 
ellátásával vagy közérdekű célú felhasználással kapcsolatban Cegléd Város 
Önkormányzata nem tart igényt, hozzájárul a bérleti szerződés lejárata esetén történő 
meghosszabbításhoz. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

39/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.)  Nyilatkozom arról, hogy a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában 

Cegléd külterületén fekvő 0987/39 hrsz-ú ingatlanból telekalakítás után kialakult külterület 
0987/65 hrsz-ú, a valóságban Törteli úti volt Dózsa György laktanya területén található 
kivett telephely, épület, udvar megnevezésű 3812 m2 alapterületű ingatlanra 



önkormányzati közfeladatok ellátásával vagy közérdekű célú felhasználással kapcsolatban 
Cegléd Város Önkormányzata nem tart igényt, hozzájárul a bérleti szerződés lejárata esetén 
történő meghosszabbításhoz. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

40/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján 
visszavonom a Gazdasági Bizottságnak a Cegléd, Jászberényi út 7. 5. emelet 4. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó döntési jogát és 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 
következő önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
1.) meghosszabbítom T. T., Cegléd belterület 943/A/24 hrsz.-ú, természetben Cegléd, 

Jászberényi út 7. 5. emelet 4. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város Önkormányzata 
Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottsága 9/2019. (I. 22.) KON határozata alapján 2019. 
február 6-án kötött bérleti szerződését 2021. február 1. napjától öt évre. A bérleti szerződés 
megszűnésének időpontja: 2026. január 31. 

2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

41/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján 
visszavonom a Gazdasági Bizottságnak a Cegléd, Szolnoki út 71. II. emelet 19. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó döntési jogát és 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 
következő önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
1.) meghosszabbítom K. P. M., Cegléd belterület 2631/37/A/19 hrsz.-ú, természetben Cegléd, 

Szolnoki út 71. II. emelet 19. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város Önkormányzata 
Gazdasági Bizottságának 16/2016. (I. 19.) GB határozata alapján a 2016. február 3-án 
kötött bérleti szerződését 2021. február 1. napjától öt évre. A bérleti szerződés 
megszűnésének időpontja: 2026. január 31. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 


