
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. április 22-ére tervezett, 
de a veszélyhelyzet miatt elmaradt ülésre előterjesztett anyagok kapcsán meghozott 

polgármesteri határozatok 

 

144/2021. (IV. 22.) 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 Petrányi Sándor tű. alezredes úrnak, a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság vezetőjének a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltóság 2020. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 

2.) Köszönetemet fejezem ki a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság személyi 
állományának a város illetve a térség érdekében 2020. évben végzett munkájáért. 

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

145/2021. (IV. 22.) 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 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő 

„Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 2020. évi beszámolóját a 80/2017. (III. 
2.) Ök. határozat alapján, 2017. március 8-án létrejött Feladatellátási Szerződés 17.) 
pontjára hivatkozással. 

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

146/2021. (IV. 22.) 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 Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő 

Családok Átmeneti Otthona I., II. Intézmény 2020. évi beszámolóját a 67/2018. (III. 22.) 
Ök. határozat alapján, 2018. április 12-én létrejött Feladatellátási Szerződés 14.) pontjára 
hivatkozással. 

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



147/2021. (IV. 22.) 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 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi 

Régiójának 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, a 17/2011. (I. 27.) Ök. határozat 
alapján, 2011. február 21-én megkötött Ellátási Szerződés III/5. pontjára hivatkozással. 

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

148/2021. (IV. 22.) 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 az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.) – 

Szolgáltató - támogató szolgálatára és a fogyatékos személyek nappali ellátására irányuló 
tevékenységének 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját a 2005. szeptember 
16-án megkötött Ellátási Szerződés 9. pontjára hivatkozással. 

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

149/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 
1.) Nem alkotok rendeletet a helyi környezet- és természet védelméről szóló 2/2003. (I. 30.) 

Ök. rendelet kiegészítésére, zaj- és rezgésvédelem szabályozása tárgyában. 
2.) Nem teszek javaslatot a Képviselő-testületnek az 1. pontban hivatkozott önkormányzati 

rendelet kiegészítésére zaj- és rezgésvédelem szabályozása tárgykörében, figyelemmel 
2.1. Agócs Gábor zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi, táj- és 
természetvédelmi szakértő 2021. április 6-án kelt véleményére, valamint 
2.2. a Pest Megyei Kormányhivatal 2020. december 31-én kelt állásfoglalására és 
2.3. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2020. szeptember 7-én kelt tájékoztatására. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 
 
 



150/2021. (IV. 22.) 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. Pályázatot írok ki „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2021” címmel, a határozat 

mellékletének megfelelő tartalommal és feltételekkel. 
2. Közzéteszem az 1. pontban hivatkozott pályázati kiírást a Ceglédi Közös Önkormányzati 

Hivatal hirdetőfelületén, rövidítve a Ceglédi Hírmondó soron következő számában, 
valamint Cegléd Város honlapján. 

3. A 60 napos pályázati határidőt a pályázati kiírás Ceglédi Hírmondóban való közzétételének 
napjától számítva jelölöm ki. 

4. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

151/2021. (IV. 22.) 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. Felhívást teszek közzé „Arculati elismerések 2021” címmel, a határozat mellékletének 

megfelelő tartalommal és feltételekkel. 
2. Közzéteszem az 1. pontban hivatkozott felhívást a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőfelületén, a Ceglédi Hírmondó soron következő számában, valamint Cegléd Város 
honlapján. 

3. A javaslattétel benyújtásának határidejét a felhívás Ceglédi Hírmondóban való 
közzétételének napjától számítva jelölöm ki. A felhívást a Ceglédi Hírmondóban ezen 
határidő alatt többször közzéteszem. 

4. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

152/2021. (IV. 22.) 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.) Módosítom a 43/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 3. pontját az alábbiak szerint:  

„3. Az Ingatlanra a nyertes pályázóval 2025. december 31-ig terjedő időszakra hasznosítási 
szerződést kötök, úgy, hogy a szerződéses időszak alatt nyertes pályázó az ingatlanra 



vonatkozóan köteles minimum nettó 93.200.000 Ft-ot infrastrukturális fejlesztésre vagy 
eszközfejlesztésére vagy építmények állagmegóvására fordítani, és az így az ingatlanra 
fordított összeg, valamint a bérleti díjból befolyt összeg együttesen a nettó 100.000.000 Ft-
ot nem érheti el.” 

2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. 05.01. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

153/2021. (IV. 22.) 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 Ceglédi Krematórium Kft (2700 Cegléd, Kőrösi út 32., a továbbiakban: 

Üzemeltető) beszámolóját az önkormányzat tulajdonát képező 2700 Cegléd, 
Dinnyéshalom utca 1. szám alatti köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, valamint az 
önkormányzati tulajdonú Cegléd, belterület 5724/4. hrsz-ú ingatlan fejlesztésével 
kapcsolatban. 

2.) Megállapítom a köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletben 
rögzített díjmértékek felülvizsgálatát követőn, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt 
temetői díjak mértéke változatlan marad a 2022. évi felülvizsgálat idejéig. 

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

 
Határidő: 1-2. pont esetében: azonnal  Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

3. pont esetében: folyamatos 
 

154/2021. (IV. 22.) 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.) Visszavonom Cegléd Város Önkormányzata 195/2017. (V25.) Ök. határozatát. 
2.) Hozzájárulok ahhoz, hogy Cegléd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) az ingatlan-nyilvántartás szerint 1/1 tulajdoni hányadában álló Cegléd 
belterület 2017/3 hrsz-ú, kivett strandfürdő megnevezésű ingatlan vonatkozásában a 
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület (2700 Cegléd, Damjanich u. 3, továbbiakban: Egyesület), 
a vízilabda-szakosztályának juttatott társasági adókedvezmény felhasználásával az alábbi 
beruházást (továbbiakban: beruházás) valósítsa meg: 
 25*11 m tanmedence kialakítása 

3.) A 2. pontban rögzített tulajdonosi hozzájárulást a következő feltételekkel adom meg: 
3.1. a beruházáshoz az Önkormányzat anyagi támogatást semmilyen jogcímen nem vállal, 
és a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerülő járulékos költségek megfizetése 
is az Egyesületet terhelik;  



3.2. a beruházás az üzembe helyezését követő 30 napon belül ingyenesen az Önkormányzat 
részére átadásra kerül, és az Egyesület, a megvalósult beruházással kapcsolatban az 
Önkormányzattal szemben semmilyen (tulajdonjogi, pénzbeli) igényt nem támaszthat. 

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

155/2021. (IV. 22.) 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 ahhoz, hogy a Ceglédi Vasutas Sportegyesület (2700 Cegléd, Damjanich u. 3, a 

továbbiakban: Egyesület), a vízilabda-szakosztályának juttatott társasági adókedvezmény 
felhasználásával Cegléd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az 
ingatlan-nyilvántartás szerint 1/1 tulajdoni hányadában álló Cegléd belterület 2017/3 hrsz-ú, 
kivett strandfürdő megnevezésű, Cegléd belterület 2302/2 hrsz-ú kivett kút és udvar 
megnevezésű, Cegléd belterület 2241 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű és Cegléd belterület 
2302/1 hrsz-ú kivett középiskola megnevezésű ingatlanok vonatkozásában az alábbi 
beruházásokat valósítsa meg:  
1.1. új termálvezeték kiépítése az új medence megvalósíthatósága érdekében (hrsz: 2302/2, 
2017/3, 2241 2302/1) 
1.2. uszoda- és vízműtelep-gépészet irányítástechnikai rendszerének kiépítése (hrsz: 2017/3, 
2302/2) 

2.) Az 1. pontban rögzített tulajdonosi hozzájárulást a következő feltételekkel adom meg: 
2.1. a beruházáshoz az Önkormányzat anyagi támogatást semmilyen jogcímen nem vállal, és a 
beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerülő járulékos költségek megfizetése is az 
Egyesületet terhelik;  
2.2. A beruházás az üzembe helyezését követő 30 napon belül ingyenesen az Önkormányzat 
részére átadásra kerül, és az Egyesület, a megvalósult beruházással kapcsolatban az 
Önkormányzattal szemben semmilyen (tulajdonjogi, pénzbeli) igényt nem támaszthat. 
2.3. Az 1.1. alpontban megjelölt beruházáshoz az Egyesület a beszerzi a Cegléd, belterület 
2302/1 hrsz-ú ingatlan illetékes vagyonkezelőjének a hozzájárulását is; 

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

156/2021. (IV. 22.) 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 Cegléd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 

tulajdoni hányadában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerint Cegléd belterület 2015. 
helyrajzi számú, a természetben 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. szám alatt található, „kivett 
középiskola” (Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium) megnevezésű ingatlan köznevelési 
infrastrukturális fejlesztéséhez (a továbbiakban: Beruházás) a Ceglédi Tankerületi Központ 



(2700 Cegléd, Malom tér 3.), által 2020. május 20-án megrendelt, és a Tiskell 
Épülettervező Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft (székhely: 1034 Budapest, Makovecz 
u. 2.). által elkészített engedélyes és kiviteli tervdokumentáció alapján. 

2.) Háromoldalú együttműködési megállapodást kötök a Beruházás megvalósítása érdekében 
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.;) és a Ceglédi 
Tankerületi Központtal (2700 Cegléd, Malom tér 3.), melynek érdekében a szükséges 
tárgyalásokat lefolytatom, és gondoskodom valamennyi jognyilatkozat megtételéről. 

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

Határidő: 1.pont 2021. május 30. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 2. pont folyamatos 
 3. pont azonnal 
 

157/2021. (IV. 22.) 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.) Pályázatot hirdetek a 2021. évi Sportcélú támogatások elnyerhető támogatásra, a 

határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében foglalt szöveggel, Cegléd Város 
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben e célra elkülönített összegben. 

2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a pályáztatással kapcsolatos feladatok 
ellátására.  

 
Határidő az 1. pont tekintetében: 2021. április 26. 

 a 2. pont tekintetében: folyamatos  
 

Felelős: 1. pont tekintetében Dr. Csáky András polgármester, 
2. pont végrehajtásáért a Beruházási és Közbiztonsági Iroda vezetője  
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 

158/2021. (IV. 22.) 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 2021. I. félévi Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati Keret 
pályázati kiírására 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. Pályázatot hirdetek a 2021. I. félévi Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati Keretből 

elnyerhető támogatásra, a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében foglalt 
szöveggel. 

2. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a pályáztatással kapcsolatos feladatok 
ellátására. 
 



Határidő az 1. pont tekintetében: 2021. április 26. 
 a 2. pont tekintetében: folyamatos  

 
Felelős: 1. pont tekintetében Dr. Csáky András polgármester, 

  2.pont végrehajtásáért a Beruházási és Közbiztonsági Iroda vezetője  
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 

 

159/2021. (IV. 22.) 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.) Felfüggesztem Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi 

munkaterve szerinti májusi képviselő-testületi ülésig a járdák építésének és felújításának 
támogatásáról szóló 6/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletet végrehajtását. 

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

160/2021. (IV. 22.) 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 2021. I. félévi Humán Pályázati Keret pályázati kiírására 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.) Pályázatot hirdetek a 2021. I. félévi Humán Pályázati Keretből elnyerhető támogatásra, 

a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében foglalt szöveggel. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a pályáztatással kapcsolatos feladatok 

ellátására. 
 
Határidő az 1. pont tekintetében: 2021. április 26.  

 a 2. pont tekintetében: folyamatos 
 
Felelős: az 1. pont tekintetében Dr. Csáky András polgármester 

   a 2. pont végrehajtásáért Beruházási és Közbiztonsági Iroda vezetője  
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 

 

161/2021. (IV. 22.) 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 Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2021. I. félévi Közbiztonsági Pályázati 
Keret pályázati kiírására 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.) Pályázatot hirdetek a 2021. I. félévi Közbiztonsági Pályázati Keretből elnyerhető 

támogatásra, a határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletében foglalt szöveggel. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a pályáztatással kapcsolatos feladatok 

ellátására. 
Határidő: 1. pont tekintetében: 2021. április 26. 

 2. pont tekintetében: folyamatos 
Felelős: 1. pont tekintetében Dr. Csáky András polgármester 

        2.pont végrehajtásáért Beruházási és Közbiztonsági Iroda vezetője  
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 

 

162/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
h a t á r o z a t o t  hozom: 
 
1.) Elnapolom a Képviselő-testület veszélyhelyzet megszűntetését követő első ülésére Magyar 

Károly önkormányzati képviselő „gyalogátkelőhely létesítése Cegléd Széchenyi út 14-

szám előtt, az óvodánál” tárgyú egyéni indítványának előterjesztését, miután különleges 
jogrendben a szükségesség, arányosság elve a polgármester átruházott hatáskörben történő 
döntéshozatalát nem indokolja. 

2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: 2021. december 31-ig Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

163/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - Magyar Károly 
önkormányzati képviselő kezdeményezésével kapcsolatban -, Cegléd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következő h a t á r o z a t o t  
hozom: 
 
1.) Nem intézkedek további mozgáskorlátozott parkolóhelyek kijelölése iránt a Toldy Ferenc 

Kórháznál lévő közterületi parkolóban. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

164/2021. (IV. 22.) 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 lefolytatása útján Cegléd Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 8268/29 hrsz-ú, 5 ha 2242 m2 nagyságú, 
kivett mocsár megnevezésű, a valóságban a Csikós Szél utca mellett található ingatlant az 
ingatlanvagyon értékelő szakértő által megállapított legalább 20,2 MFt azaz húszmillió-
kétszázezer Forint + Általános Forgalmi Adó áron. 

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

165/2021. (IV. 22.) 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.) nyilvános pályázat útján történő értékesítésre kijelölöm a Cegléd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 4/A/4 helyrajzi számú, 
valóságban Cegléd, Kőrösi út 4. szám alatti Társasházban található 54 m2 alapterületű üzlet 
megnevezésű nem lakás célú helyiséget. A helyiség minimális vételára az ingatlanforgalmi 
értékbecslés alapján megállapított 10.150.000,- Ft + ÁFA (bruttó 12.890.500,- Ft), azaz 
tízmillió-százötvenezer forint plusz általános forgalmi adó, mely vételárat a vevő csak egy 
összegben fizethet meg. 

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 
 

166/2021. (IV. 22.) 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.) nyilvános pályázat útján történő értékesítésre kijelölöm a Cegléd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd külterület 0987/44 helyrajzi számú, 
valóságban Törteli úti volt Dózsa György laktanya területén található 5520 m2 alapterületű 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant. A helyiség minimális vételára az 
ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított 10.700.000,- Ft + ÁFA (bruttó 
13.589.000,- Ft), azaz tízmillió-hétszázezer forint plusz általános forgalmi adó, mely 
vételárat a vevő csak egy összegben fizethet meg. 

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 



167/2021. (IV. 22.) 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 és tudomásul veszem az Országgyűlés Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 

19., képviseli: Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes) által bérelt Cegléd 
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterület 67/2 helyrajzi 
számú, valóságban Cegléd, Gubody u. 17. szám alatt található ingatlanban lévő 52 m2 
alapterületű irodahelyiség bérleti szerződésének általa kezdeményezett 2021. április 30-
ával történő felmondását. 

2.) bérbe adom Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló, 
többször módosított 23/2009.(V.28.) KT. rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdés 
a) pontjának ab) alpontja, a Rendelet 30. § (7) és (10) bekezdése alapján a Cegléd Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterületén fekvő 67/1 helyrajzi 
számú, természetben Cegléd Kossuth Ferenc u. 1/A. szám alatt található 355 m2 alapterületű 
kivett irodaház, raktár megnevezésű ingatlanból 126 m2 alapterületű irodahelyiséget az 
Országgyűlés Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19., képviseli: Bakos Emil gazdasági 
és működtetési főigazgató-helyettes) kérelme alapján részére. 
2.1. Az ingatlan bérbe adása 2021. május 1-től határozatlan időre, de legfeljebb a Képviselő 
képviselői megbízatásának a megszűnéséig tart. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 111. § alapján az irodahelyiség tényleges használójává nem az Országgyűlés Hivatala, 
mint Bérlő, hanem Földi László Országgyűlési Képviselő válik. 

3.) Meghatározom az ingatlan forgalmi szakértő véleménye alapján 200.000,- Ft + ÁFA/hó 
bérleti díjat. Közüzemi költség díjért (amely a gáz, villany, víz, csatorna és hulladékkezelés 
díját tartalmazza) 50.000,- Ft + ÁFA/hó összeget határozok meg. 

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

168/2021. (IV. 22.) 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.) módosítom a Lövész Utcai Óvoda (2700 Cegléd, Lövész u. 2.) 117/2017. (III. 30.) Ök. 

határozattal jóváhagyott, 2018. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. közötti időszakra 
érvényes továbbképzési program 1. mellékletét, az alábbiak szerint: 
A továbbképzési program alprogramjai / a) Szakvizsgára Vonatkozó Alprogram / 
Intézményi Szabályok – a pedagógus szakvizsgát az intézmény az alábbi tanulmányok 
esetében támogatja az alábbiak szerint – felvezető szövegű táblázat 2021/2022 nevelési 
évre vonatkozó sor: 

Nevelési év Szakvizsga típusa, megnevezése Fő 
„2021/2022 Tehetségfejlesztő 1” 

2.) jóváhagyom a Lövész Utcai Óvoda (2700 Cegléd, Lövész u. 2.) a 277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet alapján készített, a 2021/2022. nevelési évre szóló – 1. mellékletben csatolt 
- beiskolázási tervét. 

3.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 



169/2021. (IV. 22.) 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.) módosítom a Pesti Úti Óvoda (2700 Cegléd, Pesti út. 10.) 118/2017. (III. 30.) Ök. 

határozattal jóváhagyott, 2018. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. közötti időszakra szóló 
továbbképzési program „2. mellékletét”, az alábbiak szerinti: 
A továbbképzési program hatálya alá tartozó pedagógus dolgozók releváns adatai közül 
1.1 törlésre kerül István Dorottya - jogviszony megszűnése -, és Rimóczi 
Sándorné, nyugdíjazás miatt. 
1.2 rögzítésre kerül Rofrics Dominika, jogviszony létesítése miatt. 

2.) jóváhagyom a Pesti Úti Óvoda (2700 Cegléd, Pesti út 10.) 277/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet alapján készített,  a 2021/2022. nevelési évre szóló – 1. mellékletben csatolt 
- beiskolázási tervét. 

3.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

170/2021. (IV. 22.) 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.) jóváhagyom a Széchenyi Úti Óvoda (2700 Cegléd, Széchenyi út 14.) 277/1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet alapján készített, a 2021/2022. nevelési évre szóló – 1. mellékletben csatolt 
- beiskolázási tervét. 

2.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

171/2021. (IV. 22.) 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.) Elrendelem – az önkormányzat intézményfenntartói hatáskörében eljárva - a Kossuth 

Múzeum (2700 Cegléd Múzeum utca 5.) TerM/29666/2012. nyilvántartási számú 
működési engedélyben a gyűjtőkörre vonatkozó „lezárt” megállapítás módosításának 
szakmai előkészítését. 

2.) Előterjesztem a Képviselő-testület II. félévi munkaterve szerinti ülésén az 1. pont alapján 
elvégzett feladat eredményeit, a hivatkozott működési engedély módosítása tárgyában 
szükséges végleges fenntartói döntés meghozatala érdekében. 

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



172/2021. (IV. 22.) 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. Túri József Mihály címzetes főorvos, egyéni vállalkozó háziorvos 

kérelmének a körzet megváltozott rendelési idejére vonatkozóan. Ennek megfelelően 
módosítom a 6/2002. (I. 24.) Ök. határozat alapján, a ceglédi TEK XV. számú (13009 1510 
FIN kódú) felnőtt háziorvosi alapellátási körzet működtetésére 2002. február 18-án létrejött 
praxisjogos feladat-ellátási szerződést, az alábbi rendelési idő rögzítésével: 
„Hétfő: 8:00 - 12:00 óráig 
Kedd: 8:00 - 12:00 óráig 
Szerda: 13:00 - 17:00 óráig 
Csütörtök: 8:00 - 12:00 óráig 
Péntek páros: 9:00 - 13:00 óráig” 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint 
módosított feladat-ellátási szerződés 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 
 

173/2021. (IV. 22.) 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. Mihályfi Ágnes Enikő, a MIHÁLYFI DENTAL Kft. (székhely: 1094 

Budapest, Liliom u 7-9. 8. em. 1.) ügyvezetője, mint személyes ellátásra kötelezett 
fogszakorvos kérelmének gazdasági társasággá alakulás, a helyettesítő személy változása 
és a szakdolgozó személyére vonatkozóan. Ennek megfelelően módosítom a ceglédi TEK 
IV. számú (13009 6133 FIN kódú) vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésére a 
248/2014. (XI. 20.) Ök. határozat alapján, 2015. július 31-én létrejött praxisjogos feladat-
ellátási szerződést a következő adatok és körülmények rögzítésével: 
1.1. a szolgáltató gazdasági társasággá alakulása,  
1.2. a helyettesítő személyében történt változás, valamint 
1.3. az alkalmazott szakdolgozó adatai. 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, továbbá a hatályos jogszabályok szerint 
felülvizsgált és módosított feladat-ellátási szerződés 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 
 
 
 



174/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésére - Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Megbízom – 2021. augusztus 1. és 2026. július 31. közötti határozott, öt évig tartó 

időtartamra – Szekerné Veres Katalin közalkalmazott jelenlegi óvodavezetőt a Lövész 
Utcai Óvoda (2700 Cegléd, Lövész utca 2.) intézményvezetői/magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával 
1.1. pályázati eljárás mellőzésével, miután 
1.2. a második vezetői ciklus betöltésére szóló kinevezéssel 
1.3. a Lövész Utcai Óvoda nevelőtestülete egyhangúlag egyetértett. 

2.) Megállapítom Szekerné Veres Katalin intézményvezető 2021. augusztus 1-jétől érvényes 
havi illetményét, a következők szerint: 
2.1. Nkt. szerinti besorolása: mesterpedagógus fokozat, 11 fizetési kategória; 
2.2 Nkt. 7. melléklet szerinti garantált illetmény: .................. 411 075 Ft, 
2.3. Illetményen felüli pótlékok és kiegészítések: 

2.3.1. Ágazati szakmai pótlék: .............................................. 41 107 Ft. 
2.3.2. Intézményvezetői illetménypótlék:  .......................... 200 970 Ft, 

2.4 Illetmény mindösszesen:  ................................................. 653 152 Ft. 
3.) Gondoskodom az intézményvezető illetményének jogszabályon alapuló további 

módosításáról. 
4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. július 31. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

175/2021. (IV. 22.) 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 „Ceglédiek – a Ceglédiekért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását 

a következők szerint: 
Az Alapító Okirat 10.4.), és 11.1.) pontja a következőképpen módosul: 
„10.4.) A Kuratórium elnöke, aki a Kuratórium képviselője is: Dr. Zsámberger György.” 
helyett 
„10.4.) A Kuratórium elnöke, aki a Kuratórium képviselője is: Kabdebó-Ladik Lívia 
Mária”  
„11.1.) A közalapítvány képviselője Dr. Zsámberger György” 
helyett 
„11.1.) A közalapítvány képviselője Kabdebó-Ladik Lívia Mária.” 

2.) Gondoskodom a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Cegléd Város 
Önkormányzata, mint Alapító képviseletében történő aláírásáról. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  

 
Határidő: 2021. április 22. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 



176/2021. (IV. 22.) 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, Kossuth Ferenc u. 54. II. lh. 3. emelet 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 N.-né V. I., Cegléd belterület 963/9/A/37 hrsz.-ú, természetben Cegléd, 

Kossuth Ferenc u. 54. II. lh. 3. emelet 7. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város 
Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 65/2016. (IV. 19.) GB határozata alapján a 2016. 
április 27-én kötött bérleti szerződését 2021. május 1. napjától öt évre. A bérleti szerződés 
megszűnésének időpontja: 2026. április 30. 

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

177/2021. (IV. 22.) 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, Törteli út 4/A. fsz. 13. 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 D. G., Cegléd belterület 2631/30 hrsz.-ú, természetben Cegléd, Törteli 

út 4/A. fsz. 13. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási 
és Népjóléti Bizottságának 53/2016. (IV. 19.) KON határozata alapján a 2016. április 28-
án kötött bérleti szerződését 2021. május 1. napjától 2021. augusztus 31-ig. A bérleti 
szerződés megszűnésének időpontja: 2021. augusztus 31. 

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

178/2021. (IV. 22.) 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, Kossuth Ferenc u. 4. félemelet 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 221/3/A/2 hrsz-ú, természetben Cegléd, Kossuth Ferenc 
u. 4. félemelet alatti nem szociális rászorultság alapján bérbe adható önkormányzati 
bérlakásra kiírt pályázat nyertese M. Gy. és P. T.-né pályázó. 



2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat 
nyertesét, az általa vállalt 900,- Ft/m2/hó + ÁFA lakbérrel, 2021. május 1-től – 2026. 
április 30-ig terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az 
ugyancsak érvényesen pályázó B. A. lép helyébe, az általa vállalt 800,- 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 
 

179/2021. (IV. 22.) 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, Kossuth Ferenc u. 7-9. C. lh. 1. emelet 4. 
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 164/4/A/23 hrsz-ú, természetben Cegléd, Kossuth Ferenc 

u. 7-9. C. lh. 1. emelet 4. ajtószám alatti nem szociális rászorultság alapján bérbe adható 
önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese K.-né dr. R. J. pályázó. 

2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, 
az általa vállalt 1030,- Ft/m2/hó + ÁFA lakbérrel, 2021. május 1-től – 2026. április 30-ig 
terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az 
ugyancsak érvényesen pályázó A. I. lép helyébe, az általa vállalt 1024,- 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 
 

180/2021. (IV. 22.) 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, Kossuth Ferenc u. 54. I. lh. 10. emelet 28. 
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 963/9/A/28 hrsz-ú, természetben Cegléd, Kossuth Ferenc 

u. 54. I. lh. 10. emelet 28. ajtószám alatti nem szociális rászorultság alapján bérbe adható 
önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese P. K. pályázó. 

2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, 
az általa vállalt 850,- Ft/m2/hó + ÁFA lakbérrel, 2021. május 1-től – 2026. április 30-ig 
terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén a 
pályázati eljárás kerüljön megismétlésre. 



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

181/2021. (IV. 22.) 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. fsz. 2. 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. fsz. 2. ajtószám alatti – a Széchenyi Terv lakásprogramja keretében 
létrehozott – szociális jellegű önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese T. J. K. és 
B. V. pályázó. 

2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, 
2021. május 1-től – 2026. április 30-ig terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az 
ugyancsak érvényesen pályázó K. E. lép helyébe, 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 
 

182/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
h a t á r o z a t o t  hozom: 
 
1.) Elnapolom a Képviselő-testület veszélyhelyzet megszűntetését követő első ülésére Fehér 

István, Földi Áron, László Ágnes és Magyar Károly önkormányzati képviselők 
„zöldhulladék lerakó udvar és komposztáló létesítése” tárgyú indítványának 
előterjesztését, miután különleges jogrendben a szükségesség, arányosság elve a 
polgármester átruházott hatáskörben történő döntéshozatalt nem indokolja. 

2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: 2021. december 31-ig Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 


