
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24-én meghozott 
határozatai 

 

77/2022.(II. 24.) Ök. határozat 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Bölcsődei és Védőnői 
Igazgatóság (2700 Cegléd, Deák u. 3., továbbiakban: BÖVI) fenntartója 

1.) Hozzájárul ahhoz, hogy a BÖVI működési engedélyt szerezzen az Alapító Okiratában 
alaptevékenységeként megjelölt 074031 és 074032 kormányzati funkció szerinti feladatkör 
ellátására (védőnői ellátás). 

2.) Kezdeményezi a Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya előtt Cegléd Város 
Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1., továbbiakban: CVÖ) 1044-5/2008. számú 
működési engedélyének módosítását – indokolt esetben visszavonását – az 1. pontban 
rögzített döntésre való tekintettel. 

3.) Hozzájárul ahhoz, hogy a BÖVI finanszírozási szerződést kössön a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK), az 1. pontban hivatkozott működési engedély 
birtokában. 

4.) Kezdeményezi a NEAK-nál a 1267210923/10. számú finanszírozási szerződés 
módosítását, a 3. pontban rögzített döntéssel összefüggésben. 

5.) Felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére, dokumentumok aláírására. 

6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, valamint a BÖVI-t a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős az 1., a 3. és a 6. pontban: BÖVI intézményvezető 
 Felelős a 2., a 4. és az 5. pontban: Polgármester 
 

78/2022.(II. 24.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) módosítja a 6/2022. (I.20.) Ök. határozat 1.) - 2.) pontjait - a határozat többi pontjának 

változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint: 
 
1.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével meghirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 
évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi 
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatás 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása jogcíme szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 
Cegléd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a tulajdonában álló Cegléd, Csengettyűs 
utca (Cegléd, belterület 1019 hrsz.) burkolatának felújítására az alábbiak szerint: 

 

Pályázati alcél: Belterületi utak, járdák, hidak felújítására, karbantartására 
A megvalósítás teljes költségigénye: bruttó: 59.663.583 Ft 

 Megvalósításhoz szükséges saját forrás összege: bruttó 20.882.254 Ft 
 Igényelt támogatási összeg: bruttó: 38.781.329 Ft 



2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, azaz bruttó 20.882.254 
Ft-ot a támogatás elnyerése esetén Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetése „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat Csengettyűs utca 
felújítása sorának terhére biztosítja. 

 

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


