
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. február 15-ére tervezett, 
de a veszélyhelyzet miatt elmaradt ülésre előterjesztett anyagok kapcsán meghozott 

polgármesteri határozatok 
 

43/2021. (II. 15.) 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 Balatonszárszó belterület 955/1 helyrajzi szám alatti 5225 m2 

területű, „kivett úttörőtábor” megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 
„Balatonszárszó ingatlanhasznosítási pályázat” tárgyú 104/2020. (VI. 25.) Ök. határozattal 
kiírt pályázat érvényes és eredményes. 

2.) Megállapítom, hogy a nyertes pályázó a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248.0737/12.hrsz.). 

3.) Az Ingatlanra a nyertes pályázóval 2021. március 01-től 2025. december 31-ig terjedő 
időszakra hasznosítási szerződést kötök, és gondoskodom valamennyi jognyilatkozat 
megtételéről. 

4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. február 28. Felelős: Dr. Csáky András polgármester  
 

44/2021. (II. 15.) 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.) Ingyenesen biztosítom cserehelyiségként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

(1125. Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. adószám: 19025702-1-43) részére 2021. március 
1-jétől kezdődően a tanyagondnoki szolgálat közfeladat ellátásának időtartalmáig- a 2700. 
Cegléd, Pesti út 65. számú, 7600 hrsz.-ú ingatlanból az udvarról külön bejárattal rendelkező 
iroda, öltöző és raktárhelyiséget, Cegléd város északi és keleti részének ellátását biztosító 
két tanyagondnoki szolgálat működtetésének céljára és alkalmanként a Használó 
fenntartásában működő nevelőszülői hálózat részére kapcsolattartási helyiség céljára. 

2.) Megkötöm az 1. pontban leírt helyiségcsoport használatba adására vonatkozó szerződést, 
jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

3.) Teljes jogkörben eljárva gondoskodom valamennyi jognyilatkozat megtételéről a fenti 
helyiségcsoport ingyenes használatba adásával kapcsolatos eljárás során. 

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



45/2021. (II. 15.) 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 a Czigle Polgári Érdekvédelmi Egyesület (2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 

23. 2. em 5.; a továbbiakban: Egyesület), kérelmének, és kijelölöm Cegléd Város 
Önkormányzata 1/1 tulajdonában álló 2604 hrsz-ú – kivett beépítetlen terület megnevezésű 
– ingatlanának jelen határozat elválaszthatatlan melléklete szerinti helyszínrajzon 
feltüntetett 300 m2 alapterületű részét kutyafuttató kialakítására. 

2. Kijelentem, hogy Cegléd Város Önkormányzata a kutyafuttató kialakításához 233.974.- Ft. 
támogatást nyújt, melynek összegét a 2021 évi költségvetésében megtervezi. 

3. Kijelentem, hogy az 1. pont szerinti tulajdonosi hozzájárulást és 2. pont szerinti anyagi 
támogatást azzal a feltétellel adom meg, hogy a létrejött kutyafuttató Cegléd Város 
Önkormányzatának tulajdonába kerül, és az Egyesület, a megvalósult beruházással 
kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmilyen további igényt (tulajdonjogi, 
pénzbeli) nem támaszt. 

4. Teljes jogkörben eljárok támogatási szerződés 1-3. pontban rögzített feltételekkel történő 
megkötése során, és gondoskodom valamennyi jognyilatkozat megtételéről. 

5. Utasítom a VÁRVAG Kft-t, hogy a kutyafuttató kialakítását szakmailag felügyelje, és 
annak elkészültét követően fenntartásáról gondoskodjon.  

6. Felkérem a Jegyzőt, hogy a kutyafuttató használatának szabályait a kutyafuttató 
elkészültéig alkossa meg. 

7. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

2. és 4. pont: 2021. február 26. 
5-6. pont folyamatos 

 

46/2021. (II. 15.) 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 2020. évben a Közbiztonsági Pályázati Keretből elnyert támogatások elszámolásának 
elfogadására Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében 
eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Elfogadom a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi beszámolóját a 

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

 



47/2021. (II. 15.) 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 2020. évben a Humán Pályázati Keretből elnyert támogatások elszámolásának 
elfogadására Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében 
eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Elfogadom a Humán Bizottság 2020. évi beszámolóját a Humán Pályázati Keret 

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

48/2021. (II. 15.) 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 2020. évben a Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati Keretből elnyert 
támogatások elszámolásának elfogadására Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Elfogadom a Gazdasági Bizottság 2020. évi beszámolóját a Városvédelmi és 

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

49/2021. (II. 15.) 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 2020. évben a Sportcélú támogatások - bizottsági keretből elnyert támogatások 
elszámolásának elfogadására Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és 
hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Elfogadom a Sportcélú támogatások - bizottsági keretből támogatott pályázók 

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

 



50/2021. (II. 15.) 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.) Megállapítom – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján – jelen 

határozat elválaszthatatlan részét képező 1. melléklet szerint az Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

1.1.) A prognosztizált saját bevételek összegei: 
a) 2022. évre 2.214.000.000 Ft 
b) 2023. évre 2.294.000.000 Ft 
c) 2024. évre 2.299.000.000 Ft 

1.2.) A fizetési kötelezettségek várható összegei: 
a) 2022. évre 0 Ft 
b) 2023. évre 0 Ft 
c) 2024. évre 0 Ft 

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

51/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 
egyes sorainak végrehajtására:  
 
1.) Megállapítom Utak, járdák keretszerződés előirányzat felhasználása tekintetében a 

következő rangsort: 
 
1.1. Nyár utca 12.-14. szám előtt aszfaltozás 
1.2. Rákóczi út 26-28. szám előtt térkő javítása 
1.3. Aszaló utca útalap építése 
1.4. Csengeri utca (kb 220 m2) megsüllyedt részek javítása 
1.5. Dinnyéshalom utca útalap építése (izraelita temetőtől a temető 
bővítési területig) 
1.6. Akasztószélnél (kb 50m) útalap építése 
1.7. Téglagyár utca útalap építése  
1.8. Szalag utca útalap építése 
1.9. Szent Imre herceg utca 19. előtt járda javítása 
1.10. Juhász Gyula 42-44 szám előtt útalap lezárás 
1.11. Vörösmarty tér (Kőrösi út és Török utca között) aszfaltozás 
1.12. Pásztor utca felületi zárás 



1.13. Kámán utca felületi zárás 
1.14. Téglagyár utca felületi zárás 
1.15. Aranymeggyes felületi zárás 
1.16. Blaha Lujza utca felületi zárás 
1.17. Puttony utca felületi zárás  
1.18. Gólya utca járdajavítás 
1.19. Őrház utca járdaépítés 
1.20. Kossuth Ferenc utca 52-56 tövében futó járda javítása 
1.21. Pesti út járda javítása (Otthon utcától a Csíkos szélig) 
1.22. Vörösmarty tér murvás rész javítása 
1.23. Fűzfa utca szakaszos útjavítás 
1.24. Darázs utca szakaszos útjavítás 
1.25. Pacsirta utca rendezése 

2.) A rangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak abban az esetben van lehetőség, ha 
az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel műszakilag nem megvalósítható. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 
 
 Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

52/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 
egyes sorainak végrehajtására:  
 
1.) Megállapítom Dologi kiadások (Csapadékvizes keretszerződés terhére) előirányzat 

felhasználása tekintetében a következő rangsort: 
 

1.1 Köztársaság utca – Csatorna utca sarok csatorna, áteresz 
javítása 
1.2. Lövölde utca szikkasztó árkok kialakítása 
1.3. Külső-Kátai út (Széchenyi út-Összekötő út között) 
csapadékvíz-elvezető árok javítása 
1.4. Darázs utca szikkasztó árkok kialakítása 
1.5. Sarló utca (Madár utca és Déli út között páratlan oldal 
mederburkolattal való ellátása) 
1.6. Madár utca (Kertész utca és Damjanich utca között) 
csapadékvíz-elvezetés rendezése 
1.7. Csutak Kálmán utca (Déli út és Várkonyi utca közötti 
árkok felújítása) 
1.8. Mikes utca és Nyereg utca sarka szikkasztóárok kialakítása 
1.9. Kámán utca árok profilozása 
1.10. Rét utca (Mocsár utca és Mikes utca között) szikkasztó 
árkok kialakítása 



1.11. Isván-ligeti utca szikkasztó árok kialakítása  
1.12. Kovács utca mederburkolat a meglévő szikkasztónál 
1.13. Gólya utca szikkasztóárkok 
1.14. Csíkos szél csapadékvíz-elvezetés rendezése 
1.15. Kéve utca szikkasztó árkok kialakítása 
1.16. Fűtőház utca csapadékvíz-elvezetés rendezése 

2.) Kijelentem, hogy az 1. pont szerinti rangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak 
abban az esetben van lehetőség, ha az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel 
műszakilag nem megvalósítható. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 
 
 Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

53/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 
egyes sorainak végrehajtására: 
 
1.) Megállapítom a Tervezési Keret előirányzat felhasználása tekintetében a következő 

rangsort: 
 
1.1. Zöldházak előtti parkoló, zöldterület tervezése 
1.2. Cegléd- Ceglédbercel közötti kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 
1.3. Kazinczy utca (Szív utca és Alszegi út között) út és csapadékvíz-elvezetés tervezése 
1.4. Rákóczi út 60. belső udvar felújításának tervezése 
1.5. Nyárfás dűlő útfelújításának tervezése 
1.6. Szövetkezet utca csapadékvíz elvezetésének tervezése (déli oldal átereszei) 
1.7. Búvár utca páros oldal járdaépítés megtervezése 

2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 
 
 Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

54/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 
egyes sorainak végrehajtására:  
 



1.) Megállapítom Közvilágítás bővítése előirányzat felhasználása tekintetében a következő 
rangsort: 

1.1. Hunyadi u. 22-24. 1 db lámpatest felszerelése 
1.2. Játszóterekre solar lámpák (Gubody, Reggel, Táncsics utca) 

1.3. 18 db LED-lámpatest sűrítés (Sugár, Nádasdy, Hattyú, 
Kossuth L., Béla, Munkácsy, Vörösmarty, Bodrog, Újvárosszél, 
Török, Szélmalomzug) 
1.4. Ugyer, Iskola dűlő közvilágítás bővítése (iskolától kifelé) 
1.5. Kadar utca közvilágítás bővítése 
1.6. Csókás József utca közvilágítás bővítése 
1.7. Ölyv utca közvilágítás bővítése 
1.8. Csengőbarack utca közvilágítás bővítése 

1.9. Piszke utca 30., Gémeskút u. (Mandula és Gyümölcs 
kereszteződése), Csuhé utca nyugati vége 1-1 db lámpatest 
felszerelése  
1.10. Szent Márton u. közvilágítás bővítése  3 lámpatest (lakott 
szakasz) 
1.11. Vadász utca lámpatestsűrítése 
1.12. Ugyer VI. dülő közvilágítás bővítése 
1.13. Ugyer 16. dülő közvilágítás bővítése 
1.14. Örkényi úti játszótér solár lámpatest  
1.15. Körte utca közvilágítás bővítése 
1.16. Horgász utca (Szövetkezet utcát követő szakasz) 
1.17. Hubertus park, (Parkon belül lévő lámpatestek cseréje) 

2.) Kijelentem, hogy az 1. pont szerinti rangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak 
abban az esetben van lehetőség, ha az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel műszakilag 
nem megvalósítható. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 
 
 Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

55/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése 
egyes sorainak végrehajtására:  
 
1.) Megállapítom Egyéb felújítások rangsor alapján előirányzat felhasználása tekintetében a 

következő rangsort: 
1.1.Kossuth Ferenc utca 4-6. előtti közterület felújítása 
1.2. Jókai utca csapadékvíz-elvezetés rendezése 
1.3. Kazinczy utca csapadékvíz-elvezetés rendezése 
1.4. Horgász utca útalap helyreállítása és felületi zárás 



1.5. Vak Bottyán utca járda felújítása (Hubertus Park mellett) 

1.6. Földváry Károly utca aszfaltozása (Csutak Kálmán utca és Béla utca között)  
1.7. Rákóczi út 37-43. mögötti udvar javítása 
1.8. Sorház utca út és csapadékvíz-elvezetés rendezése 
1.9. Kossuth Lajos utca aszfaltozás 111 m és útalap készítése 110 m 
1.10. Alkotmány utca  (Szív és Kossuth tér közötti szakasz)  kivitelezés út és 
csapadékvíz 
1.11. Köztársaság utca és Dugovics utca sarka járdaépítés 
1.12. Kutyafuttatók kialakítása (Gerje mentén és Fürdőtó mellett) 
1.13. Csengettyűs utca út és csapadékvíz rendezés 
1.14. Bem utca 2-7 között a járda felújítása 
1.15. A Kálvária temető előtt lévő járda felújítása 

2.) A rangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak abban az esetben van lehetőség, ha 
az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel műszakilag nem megvalósítható. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 
 
 Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

56/2021. (II. 15.) 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 
polgármesteri d ö n t é s t  hozom: 

 
1.) Elfogadom Cegléd Város Önkormányzata 2020. IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről 

készített beszámolót. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

57/2021. (II. 15.) 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.) Támogatom – önként vállalt feladatként - a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 

által végzett (Székhely: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 12., telephelye: 2700 Cegléd, 
Dugovics u. 2/a., a továbbiakban: Szolgáltató) Utcai Gondozó Szolgálat szolgáltatás 
ellátását 2021. évben 648.000,-Ft összegben. 



2.) Támogatási szerződést kötök a Szolgáltatóval a tevékenység támogatására 2021. december 
31-ig szóló érvényességgel. 

3.) A támogatás fedezetét Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében 
biztosítom. 

4.) A támogatási szerződéssel kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárok, és 
gondoskodom a szerződés aláírásáról. 

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

58/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

 

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

1. a 2021/2022 nevelési évre a gyermekek óvodai jelentkezését 2021. május 4-én (kedd) 8.00-
18.00 óra és 2021. május 5-én (szerda) 8.00-18.00 óra közötti időszakra állapítom meg. 

2. az 1. pontban meghatározott időpontban az óvodai jelentkezés helye: 

Intézmény neve Címe: 
Lövész Utcai Óvoda 2700 Cegléd, Lövész u. 2. 

Szép Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Szép utca 34-36. 
Malom Téri Tagóvoda 2700 Cegléd, Malom tér 1. 

Pesti Úti Óvoda 2700 Cegléd, Pesti út 10. 
Köztársaság Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Köztársaság u. 18. 

Széchenyi Úti Óvoda 2700 Cegléd, Széchenyi út 14. 
Budai Úti Tagóvoda 2700 Cegléd, Külső-Budai út 10. 
Ugyeri Tagóvoda 2700 Cegléd, Ugyer Külterület 066/2. 
Deák Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Deák u. 1. 

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

59/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

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

1. Közzéteszem a 2021/2022. nevelési évben érvényes óvodai körzethatárokat, az alábbiak 
szerint: 

1.1. Lövész Utcai Óvoda 
1.1.1. Székhely óvoda - 2700 Cegléd, Lövész u. 2. 

Bürgeház dűlő - Dohány u. - Széchenyi út - Béke tér - Vadász u. - Thököly u. - Lázár 
Vilmos u. - Kékkő u. – Vetés u. – Szállás u. – Büdös-ér által határolt terület (Bede) 



1.1.2. Szép Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Szép utca 34-36. 
Széchenyi út – Kishíd u. – Szép u. - Puskaporos u. – Szolnoki u. – Bercsényi u. - 
Szabadság tér – Kossuth tér – Petőfi u. – Déli út – Alszegi út – Kép u. – Thököly u. – 
Vadász u. – Béke tér – Széchenyi út által határolt terület 

1.1.3. Malom Téri Tagóvoda 2700 Cegléd, Malom tér 1. 
Büdös-ér – Szállás u. - Vetés u. - Kékkő u. – Lázár Vilmos u. – Thököly u. – Kép u. – 
Alszegi út – Déli út - Mizsei út által határolt terület 

1.2 Pesti Úti Óvoda 
1.2.1. Székhely óvoda - 2700 Cegléd, Pesti út 10. 

Mizsei út - Gerje-csatorna – Örkényi út – Csíkos szél (Tömörkény és Kőrisfa utcával) – 
Csíkos szél - Pesti út - Bajcsy-Zsilinszky tér - Felszegi út – Széchenyi út - Vécsey u. 
Sárkány u. – Teleki u. – Kossuth F. u. – Múzeum u. – Rákóczi út – Szabadság tér - 
Kossuth tér - Petőfi u. – Déli út által határolt terület 

1.2.2. Köztársaság Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Köztársaság u. 18. 
Bürgeház dűlő által határolt terület (Szűcs telep) - Dohány u. – Klapka u. - Toldi u. - 
Vitéz u. – Köztársaság u. – Ady E. u. – Múzeum u. Kossuth F. u. Teleki u. – Szent Imre 
h. u. - Jászberényi út - Külső Jászberényi út – Kernács telep 

1.3. Széchenyi Úti Óvoda 
1.3.1. Székhely óvoda 2700 Cegléd, Széchenyi út 14. 

Jászberényi út – Szent I. h. u. – Sárkány u. - Vécsey u. – Széchenyi út – Felszegi út – 
Pesti út - Közép út – Harcsa u. által határolt terület 

1.3.2. Budai Úti Tagóvoda 2700 Cegléd, Külső-Budai út 10. 
Harcsa u. - Közép út – Külső Pesti út által körbefogott terület (Öregszőlők); valamint a 
Külső Budai úti településrész (Külső Budai út, Lórántffy, Kanizsai, Blaha, Kossuth Zs., 
Zrínyi, Kámán, Őrház, Tarló, Erdész utcák) 

1.3.3. Ugyeri Tagóvoda 2700 Cegléd, Ugyer Külterület 066/2 
Mizsei út - Gerje-csatorna – Örkényi út - Csíkos szél (Tömörkény és Kőrisfa utcák 
nélkül) – Pesti út – Külső Pesti út által közrefogott terület (Ugyer) 

1.3.4. Deák Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Deák u. 1. 
Klapka Gy. – Dohány u. - Széchenyi út – Kishíd u. – Szép u. – Puskaporos u. – 
Szolnoki u. – Bercsényi u. – Szabadság tér – Rákóczi út – Ady E. u. – Köztársaság u. – 
Vitéz u. – Toldi u. által határolt terület. 

1.4. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételi körzete – 
az 1.1.-1.3. alpontokban megállapított körzethatároktól eltérően – Cegléd város közigazgatási 
területe.  

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

60/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

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

1. Megállapítom az alábbiak szerint Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő 
óvodákban a 2021/2022. nevelési évtől érvényes, hétfőtől péntekig tartó napi nyitvatartás 
rendjét: 

1.1 



Intézmény neve Címe: Napi nyitva 
tartás 

Lövész Utcai Óvoda 2700 Cegléd, Lövész u. 2. 600 – 1700 
Szép Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Szép utca 34-36. 600 – 1700 
Malom Téri Tagóvoda 2700 Cegléd, Malom tér 1. 600 – 1700 

Pesti Úti Óvoda 2700 Cegléd, Pesti út 10. 600 – 1700 
Köztársaság Utcai 2700 Cegléd, Köztársaság u. 18. 600 – 1800 

Széchenyi Úti Óvoda 2700 Cegléd, Széchenyi út 14. 600 – 1700 
Budai Úti Tagóvoda 2700 Cegléd, Külső-Budai út 10. 530 – 1700 
Ugyeri Tagóvoda 2700 Cegléd, Ugyer Külterület 630 – 1630 
Deák Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Deák u. 1. 600 – 1700 

1.2 az 1.1. alpontban megállapított nyitvatartási rend hatályba lépésének kezdő napja: 
2021. szeptember 1. 

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

61/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

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

1. Megállapítom az alábbiak szerint Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő 
óvodák 2020/2021. nevelési évben érvényes nyári nyitvatartási idejét: 

1.1. 
 

Óvoda 
Zárva tartás ideje 
2021. hónap, nap: 

Nyitva tartó ügyeletes óvoda 

Lövész Utcai Óvoda 06.28 – 07.23. Pesti Úti Óvoda 
Szép Utcai Tagóvoda 06.28 – 07.23. Köztársaság Utcai Tagóvoda 
Malom Téri Tagóvoda 06.28 – 07.23. Pesti Úti Óvoda 

Széchenyi Úti Óvoda 06.28 – 07.23. Pesti Úti Óvoda 
Budai Úti Tagóvoda 06.28 – 07.23. Pesti Úti Óvoda 
Ugyeri Tagóvoda 06.28 – 07.23. Pesti Úti Óvoda 
Deák Utcai Tagóvoda 06.28 – 07.23. Köztársaság Utcai Tagóvoda 

Pesti Úti Óvoda 07.26 – 08.19. Széchenyi Úti Óvoda 
Köztársaság Utcai Tagóvoda 07.26 – 08.19. Lövész Utcai Tagóvoda 

1.2. Az 1.1. alpontban meghatározott nyári nyitvatartás igénybevételére a szülő 2021. május 
31. napjáig nyújthatja be gyermeke jelentkezését az óvodai jogviszonnyal rendelkező óvodába. 

2. Cegléden, a város egészére kiterjedően egy önkormányzati óvoda kerül kijelölésre ügyeletes 
óvodaként a tavaszi, az őszi és a téli iskolai szünet idejére, a lecsökkenő gyereklétszám alapján. 

 

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



62/2021. (II. 15.) 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.) Megbízom 2021. június 30-ig érvényes feladat-ellátási szerződés keretében a SURMAN-
SAKARNE Kft-t (2700 Cegléd, Csolnak u. 42. képviseli: dr. Shakaneh Subhi ügyvezető), 
mint szolgáltatót, a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására, 
az önkormányzati működtetés biztosítása érdekében. 

2.) Biztosítom a 97/2020. (VI. 26.) Ök. határozat 4. pontjában előírt feltételeket a NEAK 
finanszírozás, valamint az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére. 

3.) Gondoskodom a ceglédi VI. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel megvalósuló 
önkormányzati működtetéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételéről, és a 
keletkezett iratok, kötelezettségvállalások önkormányzat nevében történő aláírásáról, 
valamint a változások közérdekű közzétételéről. 

4.) Gondoskodom a Képviselő-testület legkésőbb 2021 májusi ülésén a ceglédi VI. számú 
felnőtt háziorvosi körzet önkormányzati működtetésével kapcsolatos feladat-ellátás 
felülvizsgálatának előterjesztéséről. 

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

63/2021. (II. 15.) 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. Az elvi engedélyt megadom ahhoz, hogy a Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában álló:  
a) Cegléd, külterület 0355/37  hrsz-ú 2ha 684 m2 térmértékű 71,98  AK értékű 

szántó megnevezésű Gksz-5 besorolású 1 3980m2 alapterületű, 
b) Cegléd, külterület 0355/21 hrsz-ú 5621 m2 nagyságú, kivett út megnevezésű, 
c) Cegléd, külterület 0355/35 hrsz-ú 598 m2 nagyságú 2.08 AK értékű szántó 

megnevezésű, 
ingatlanok a szükséges előkészület után belterületbe vonásra kerüljenek. Döntésemet 
indokolja az érintett ingatlanok jelenlegi övezeti besorolása, a belterülettel való közvetlen 
kapcsolata valamint a 4.sz főút csomópontjának megépítése következtében megváltozott 
környezete lehetővé  teszi a   négy éven belüli gazdasági, kereskedelmi és vendéglátásra 
történő használatot. 

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



64/2021. (II. 15.) 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 954/A/48 hrsz-ú, valóságban Jászberényi út 13-17. szám alatti 
Társasházban található 124 m2 alapterületű raktársorból 11 m2 alapterületű raktárhelyiség 
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 
 

65/2021. (II. 15.) 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 954/A/49 hrsz-ú, valóságban Jászberényi út 13-17. szám alatti 
Társasházban található 18 m2 alapterületű raktárhelyiség 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, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

66/2021. (II. 15.) 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 946/A/51 hrsz-ú, valóságban Jászberényi út 19-23. szám alatti 
Társasházban található 17 m2 alapterületű garázs 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, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

67/2021. (II. 15.) 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 963/9/A/64 hrsz-ú, valóságban Kossuth Ferenc u. 54. szám alatti 
Társasházban található 21 m2 alapterületű garázs 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, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

68/2021. (II. 15.) 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 963/10/A/62 hrsz-ú, valóságban Kossuth Ferenc u. 56. szám alatti 
Társasházban található 21 m2 alapterületű garázs 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, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

69/2021. (II. 15.) 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 963/10/A/63 hrsz-ú, valóságban Kossuth Ferenc u. 56. szám alatti 
Társasházban található 21 m2 alapterületű garázs 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, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

70/2021. (II. 15.) 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 77/A/2 hrsz-ú, valóságban Rákóczi út 6. szám alatti Társasházban 
található 51 m2 alapterületű üzlet és 58 m2 alapterületű pince 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, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

71/2021. (II. 15.) 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 956/A/46 hrsz-ú, valóságban Reggel u. 1. szám alatti Társasházban 
található 1. számú 17 m2 alapterületű garázs 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, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 



72/2021. (II. 15.) 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 52 hrsz-ú, valóságban Szabadság tér 5. szám alatti 739 m2 
alapterületű ingatlanban található 31 m2 alapterületű üzlethelyiség 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, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

73/2021. (II. 15.) 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.) Nem veszem igénybe a Cegléd Város kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterület 

956/A/48 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Reggel u. 1. szám alatti Társasházban található 3. 
számú 17 m2 alapterületű garázshelyiséget önkormányzati közfeladat céljára, vagy 
közszolgáltatás ellátására. 

2.) Hozzájárulok, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft., mint Hasznosító Cegléd Város 
Önkormányzatának lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 23/2009. 
(V. 28.) KT. rendelet, az I/2018. (I. 31.) Önkormányzati rendelet szabályai szerint pályázati 
úton, vagy versenyeztetési eljárás útján hasznosíthatja a helyiség bérleti jogát. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

74/2021. (II. 15.) 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.)  Nem veszem igénybe a Cegléd Város kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterület 

956/A/57 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Reggel u. 1. szám alatti Társasházban található 12. 



számú 17 m2 alapterületű garázshelyiséget önkormányzati közfeladat céljára, vagy 
közszolgáltatás ellátására. 

2.) Hozzájárulok, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft., mint Hasznosító Cegléd Város 
Önkormányzatának lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 23/2009. 
(V. 28.) KT. rendelet, az I/2018. (I. 31.) Önkormányzati rendelet szabályai szerint pályázati 
úton, vagy versenyeztetési eljárás útján hasznosíthatja a helyiség bérleti jogát. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

75/2021. (II. 15.) 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.) Nem veszem igénybe a Cegléd Város kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterület 43 

hrsz-ú, valóságban Kossuth tér 10. szám alatti kivett áruház megnevezésű ingatlanból 131 
m2 alapterületű üzlet megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkormányzati 
közfeladat céljára, vagy közszolgáltatás ellátására. 

2.) Hozzájárulok, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft., mint Hasznosító Cegléd Város 
Önkormányzatának lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 23/2009. 
(V. 28.) KT. rendelet, az I/2018. (I. 31.) Önkormányzati rendelet szabályai szerint pályázati 
úton, vagy versenyeztetési eljárás útján hasznosíthatja a helyiség bérleti jogát. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

76/2021. (II. 15.) 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.) bérbe adom a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Cegléd belterület 226-

os helyrajzi számú, természetben Cegléd, Kossuth Ferenc u. 2/A. szám alatti 448 m2 
alapterületű kivett áruház megnevezésű ingatlanból 142 m2 alapterületű üzlethelyiség 
megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiséget (továbbiakban: Bérlemény) a Telenor 
Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., adószám: 11107792-2-
44, Cg. szám: 13-10-040409, képviseli: Dávid Zoltán és Dr. Erdélyi Márk Roland 
együttesen) (továbbiakban: Bérlő) részére, 2021. április 1-től 2026. március 31-ig, 
vagyis 5 éves időtartamra, amely a 23/2009. (V.28.) KT. rendelet alapján egy alkalommal 
további 5 éves időtartamra meghosszabbítható. 



A bérleti díjat az üzlethelyiségre vonatkozóan 320.000, Ft + ÁFA/hó, összegben állapítom 
meg. 

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

77/2021. (II. 15.) 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.) bérbe adom a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Cegléd belterület 43-as 

helyrajzi számú, természetben Cegléd, Kossuth tér 10. szám alatti 1208 m2 alapterületű 
kivett áruház megnevezésű ingatlanból 131 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű 
nem lakás céljára szolgáló helyiséget (továbbiakban: Bérlemény) a BakeAway Kft. 
(székhely: 2700 Cegléd, Arany u. 11., adószám: 27094060-2-13, Cg. szám: 13-09-
202269, képviseli: Tarkó-Bácskai Blanka ügyvezető önállóan) (továbbiakban: Bérlő) 
részére, 2021. április 1-től 2026. március 31-ig, vagyis 5 éves időtartamra, amely a 
23/2009. (V.28.) KT. rendelet alapján egy alkalommal további 5 éves időtartamra 
meghosszabbítható. 

2.) A bérleti díjat az üzlethelyiségre vonatkozóan 360.000, Ft + ÁFA/hó összegben állapítom 
meg. 

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

78/2021. (II. 15.) 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.) kijelölöm nyilvános pályázat útján történő értékesítésre a Cegléd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 2965/A/15 helyrajzi számú, 
valóságban Cegléd, Béke tér 1. szám alatti Társasházban található 15 m2 alapterületű üzlet 
megnevezésű nem lakás célú helyiséget. A helyiség minimális vételára az ingatlanforgalmi 
értékbecslés alapján megállapított 1.500.000,- Ft + ÁFA (bruttó 1.905.000,- Ft), azaz 
egymillió-ötszázezer forint plusz általános forgalmi adó. 

2.) Meghatározok bruttó 150.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot. 
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 
4.) A bevétel céljának felhasználásáról később születik döntés a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 



79/2021. (II. 15.) 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 1622/17 hrsz-ú, 1ha 689 m2 nagyságú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Külső-Kátai út mellett található 
ingatlant 39.700.000 Ft + ÁFA áron, azaz harminckilencmillió-hétszázezer Forint + 
Általános Forgalmi Adó áron. 

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

80/2021. (II. 15.) 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 1622/20 hrsz-ú, 2 ha 305 m2 nagyságú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Külső-Kátai út mellett található 
ingatlant 87.300.000 Ft + ÁFA áron, azaz nyolcvanhétmillió-háromszázezer Forint + 
Általános Forgalmi Adó áron. 

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

81/2021. (II. 15.) 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 8541/3; 8541/4; 8541/5; 8541/6; 8541/7; 
8541/8; hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Téglagyári út és 
Hóvirág utca között található ingatlanokat, az ingatlanforgalmi szakértő 2021.01.08-án 
készült értékbecslés szerinti Nettó érték + Általános Forgalmi Adó áron. 
 

Hrsz Művelési ág Telek/terület 
m2 

Nettó érték Bruttó érték 



8541/3 kivett beépítetlen 
terület 

598 4.570.000 5.803.900 

8541/4 kivett beépítetlen 
terület 

562 4.300.000 5.461.000 

8541/5 kivett beépítetlen 
terület 

562 4.300.000 5.461.000 

8541/6 kivett beépítetlen 
terület 

562 4.300.000 5.461.000 

8541/7 kivett beépítetlen 
terület 

562 4.300.000 5.461.000 

8541/8 kivett beépítetlen 
terület 

562 4.300.000 5.461.000 

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

82/2021. (II. 15.) 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 9376/2; 9376/3; 9376/4; 9376/5; 9376/6; 
9376/7; 9376/9; 9376/10; 9376/11 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Kukoricás utcában található ingatlanokat az ingatlanforgalmi szakértő 
2021.01.08-án készült értékbecslés szerinti Nettó érték + Általános Forgalmi Adó áron. 

 
Hrsz Művelési ág Telek/terület 

m2 
Nettó érték Bruttó érték 

9376/2 kivett beépítetlen terület 562 1.460.000 1.854.200 
9376/3 kivett beépítetlen terület 562 1.460.000 1.854.200 
9376/4 kivett beépítetlen terület 558 1.450.000 1.841.500 

9376/5 kivett beépítetlen terület 554 1.440.000 1.828.800 
9376/6 kivett beépítetlen terület 553 1.360.000 1.727.200 
9376/7 kivett beépítetlen terület 558 1.380.000 1.752.600 
9376/9 kivett beépítetlen terület 560 1.450.000 1.841.500 

9376/10 kivett beépítetlen terület 562 1.460.000 1.854.200 
9376/11 kivett beépítetlen terület 561 1.460.000 1.854.200 

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

 

 



83/2021. (II. 15.) 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 Mótyán Krisztiánnak, a VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 

28.) ügyvezetőjének 2021. február 1. napjától érvényes megbízási díját, bruttó 808.704,- 
Ft/hó összegben. 

2.) Aláírom a jelen határozat 1. pontja alapján módosított megbízási szerződést. 
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

84/2021. (II. 15.) 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 Détári-Lukács Ágnesnek, a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit 

Közhasznú Kft (2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A.) ügyvezetőjének 2021. február 1. napjától 
érvényes alapbérét, bruttó 752.960,- Ft/hó összegben. 

2.) Aláírom a jelen határozat 1. pontja alapján módosított munkaszerződést. 
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

85/2021. (II. 15.) 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 Pap Zsoltnak, a Ceglédi TV Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki u. 12.) 

ügyvezetőjének 2021. február 1. napjától érvényes megbízási díját, bruttó 752.544,- Ft/hó 
összegben. 

2.) Aláírom a jelen határozat 1. pontja alapján módosított megbízási szerződést. 
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 



86/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében előírt 
határidőre, a következő d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Kijelentem, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 

225/C. § (1) bekezdése alapján 2021 évben 39 munkanap alapszabadsággal, és 2021 évre 
áthozott 10 nap szabadsággal rendelkezem, melyet a következő ütemezéssel kívánok 
igénybe venni: 

1.1.) január 0 nap 

1.2.) február 19; 25-26. 3 nap 

1.3.) március 25-26.,31. 3 nap 

1.4.) április 26-30. 5 nap 

1.5.) május 3-7. 5 nap 

1.6.) június 7-11.23-25. 8 nap 

1.7.) július 12-16. 5 nap 

1.8.) augusztus 16-27. 9 nap 

1.9.) szeptember 3. 1 nap 

1.10.) október 4.; 15. 2 nap 

1.11.) november 5.; 15.; 26. 3 nap 

1.12.) december 27-31. 5 nap 

Összesen 49 nap 
2.) Gondoskodom a 2021 évi szabadság igénybevételére 1. pontban tett nyilatkozatomnak a 

veszélyhelyzet megszűntetését követő képviselő-testületi ülésen való előterjesztéséről - a 
Kttv. 225/C. § (2) bekezdése alapján történő munkáltatói jóváhagyásra. 

3.) Felkérem a jegyzőt a törvényben előírt nyilvántartások vezetésére. 
 
Határidő: folyamatos Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

87/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1. „Gubody Ferenc” Díjban részesítem 2021-ben Banai Benő urat. 
2. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: 2021. március 15. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

88/2021. (II. 15.) 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.) Megbízom a Ceglédi Termálfürdő Kft. (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29., cégjegyzékszám: 

13-09-092498) vezető tisztségviselői feladatkörével 
1.1. Szűcs Ádámot (szül.: Cegléd, 1988. 04. 15., anyja neve: Virág Karolina, lakcím: 2740 

Abony, Szolnoki út 5.) 
1.2. 2021. május 1. napjától 2026. április 30. napjáig és 
1.3. az ügyvezető megbízási díját a 2021. február 1-jén érvényes megbízási díjnak 
megfelelő összegben állapítom meg. 

2.) Megkötöm a megbízási szerződést az ügyvezetővel, az 1. pontban meghatározott 
feltételeknek megfelelően. 

3.) Véglegesítem és aláírom a Ceglédi Termálfürdő Kft. Alapító Okiratát az 1. pontban 
foglaltak alapján 

4.) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság jogi képviselője a változásbejegyzési eljárásban a 
Cégbíróság előtt eljárjon. 

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

89/2021. (II. 15.) 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 Szűcs Ádámnak, a Ceglédi Termálfürdő Kft. (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.) 

ügyvezetőjének 2021. február 1. napjától érvényes megbízási díját, bruttó 752.544.- Ft/hó 
összegben. 

2.) Aláírom a jelen határozat 1. pontja alapján módosított megbízási szerződést. 
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

90/2021. (II. 15.) 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 Ványi Zsoltnak, a Ceglédi Sportcsarnok Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) 

ügyvezetőjének 2021. február 1. napjától érvényes megbízási díját, bruttó 679.536.- Ft/hó 
összegben. 

2.) Aláírom a jelen határozat 1. pontja alapján módosított megbízási szerződést. 



3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket 
értesítse. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

91/2021. (II. 15.) 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 Vasvári Csabának, a Ceglédi Városfejlesztési Kft. (2700 Cegléd, Szabadság 

tér 2. I/2.) ügyvezetőjének 2021. február 1. napjától érvényes alapbérét, bruttó 679.536.- 
Ft/hó összegben. 

2.) Aláírom a jelen határozat 1. pontja alapján módosított munkaszerződést. 
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

92/2021. (II. 15.) 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 Humán Bizottságnak a Cegléd, Szolnoki út 67. I. emelet 16. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására irányuló pályázat elbírálására 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.) Megállapítom, hogy a ceglédi 2631/10 hrsz-ú ingatlanon található, természetben Cegléd, 

Szolnoki út 67. I. emelet 16. ajtószám alatti – a Széchenyi Terv lakásprogramja keretében 
létrehozott – szociális jellegű önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese S.M. 
pályázó. 

2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, 
2021. március 1-től – 2026. február 28-ig terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó 
visszalépése esetén új pályázatot írjon ki. 

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

 

 

 



93/2021. (II. 15.) 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. III. emelet 31. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására irányuló pályázat elbírálására 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.) Megállapítom, hogy a ceglédi 2631/37/A/31 hrsz-ú, természetben Cegléd, Szolnoki út 71. 

III. emelet 31. ajtószám alatti nem szociális rászorultság alapján bérbe adható 
önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese F. I. pályázó. 

2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, 
az általa vállalt 1.350 Ft/m2/hó + ÁFA lakbérrel, 2021. március 1-től – 2026. február 28-ig 
terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az 
ugyancsak érvényesen pályázó M. I. lép helyébe, az általa vállalt 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA 
lakbérrel, a bérleti jogviszonyra vonatkozó, 2. pontban rögzített feltételek mellett. 

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

94/2021. (II. 15.) 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. III. emelet 37. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására irányuló pályázat elbírálására 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.) Megállapítom, hogy a ceglédi 2631/37/A/37 hrsz-ú, természetben Cegléd, Szolnoki út 71. 

III. emelet 37. ajtószám alatti nem szociális rászorultság alapján bérbe adható 
önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese Rné. B. M. pályázó. 

2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, 
az általa vállalt 1.010 Ft/m2/hó + ÁFA lakbérrel, 2021. március 1-től – 2026. február 28-ig 
terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az 
ugyancsak érvényesen pályázó Sz. I. lép helyébe, az általa vállalt 1.075 Ft/m2/hó + ÁFA 
lakbérrel, a bérleti jogviszonyra vonatkozó, 2. pontban rögzített feltételek mellett. 

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

 

 



95/2021. (II. 15.) 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, Béke tér 1. 7. 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 Zs. L., Cegléd belterület 2965/A/7 hrsz.-ú, természetben Cegléd, Béke 

tér 1. 7. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási és 
Népjóléti Bizottsága 58/2019. (III. 19.) KON határozata alapján 2019. április 3-án kötött 
bérleti szerződését 2021. március 1. napjától öt évre. A bérleti szerződés megszűnésének 
időpontja: 2026. február 28. 

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

96/2021. (II. 15.) 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, Kökény u. 16. 1. 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. F., Cegléd belterület 1550 hrsz.-ú ingatlanon található, természetben 

Cegléd, Kökény u. 16. 1. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város Önkormányzata Kulturális, 
Oktatási és Népjóléti Bizottsága 13/2019. (II. 12.) KON határozata alapján 2019. február 
27-én kötött bérleti szerződését – visszamenőleges hatállyal – 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 
 


