JEGYZŐKÖNYV

Cegléd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2021. június 17-i
nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 17-én megtartott, 10:00
órakor kezdődő nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.).
Jelen vannak: Dr. Csáky András polgármester, Hegedűs Ágota alpolgármester, Dr. Ferenczi Norbert,
Földi Áron, Imregi Tibor, Ifj. Károly Ferenc, Kónya Ágnes, László Ágnes, Magyar Károly, Rimóczi
Gábor, Takátsné Györe Anett és Tarr Felícián képviselők.
Távolmaradását jelezte: Dr. Czinege Imre és Fehér István képviselő.
Későbbi érkezését jelezte: Klément György képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Gujka Attila irodavezető,
Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes, Jáger Mária irodavezető a napirendi pontok
meghívottjai és a gazdasági társaságok ügyvezetői a jelenléti ív szerint.
Meghívottként jelen van: Dr. Nyikos Tamás, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal vezetője.
Jegyzőkönyvvezetők: Horváthné Gál Tünde és Irházyné Sipos Ágnes.
Dr. Csáky András polgármester úr köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Az elmúlt
év október 22-én találkozhattak utoljára, azóta 236 nap telt el, és hála Istennek kezdik maguk mögött
hagyni ezt a borzalmas járványt. Hátradőlni még nem lehet. Orvosként megnyilatkozva kéri, hogy
aki még eddig nem tette, oltassa be magát. Az van biztonságban, aki felvette az oltást. Ezúton köszöni
meg címzetes főjegyző asszonynak és a Hivatal munkatársainak az elmúlt évben végzett munkát.
Sajnos a járvány a Hivatalt sem kerülte ki, jó pár munkatárs esett át a betegségen ill. került karanténba,
és a többiek hősiesen helyt álltak. Zökkenőmentesen működött az önkormányzat. Ugyanilyen
köszönet illeti az egészségügyben dolgozókat is. Az országos adatokat ismerve – habár hivatalos
jelentések ezzel kapcsolatban megyei ill. kórházi bontásban nem jelentek meg – a körülményekhez
képest maximumon teljesített a ceglédi egészségügy, mint ahogy a ceglédi szociálpolitika is. A sajtó
tele volt azzal, hogy a különböző szociális intézményekben milyen járványok dúlnak. Hála Istennek
az idei évben meghozott következetes intézkedéseknek megfelelően ilyen probléma itt nem fordult
elő. Természetesen ehhez a járás is hozzájárul, köszöni az ő munkájukat is.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fővel jelen van, így határozatképesen kezdi meg munkáját.
Fehér és Czinege képviselő urak jelezték távolmaradásukat, az ő távollétük igazolt, Klément György
képviselő úr későbbi érkezését jelezte.
Az előzetesen kiküldött napirenddel kapcsolatban módosítást tesz, amennyiben két helyben osztott
anyaggal egészíti ki a napirendek sorát. Mindkettőt véleményezték az illetékes bizottságok.
Dr. Ferenczi Norbert: javasolja a 20. és 28. napirendként kiküldött napirendek cseréjére, 28. napirend
lenne a Cegléd Kőrösi út 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítése c. előterjesztés, illetve 20. napirendi
pontban tárgyalnák az Önálló képviselői indítvány (Közterület funkciójának meghatározása, hrsz
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2055/2) elnevezésű előterjesztést. Erre az SzMSz szerint van lehetősége, és a Képviselő-testület erről
vita nélkül határoz.
Dr. Csáky András polgármester szavazásra bocsátja Dr. Ferenczi Norbert képviselő úr javaslatát.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a
javaslatot.
# 6451
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

Dr. Csáky András: 29. napirendként javasolja tárgyalni a helyben osztott, Előirányzaton belüli
átcsoportosítás c. előterjesztést, illetve 30. napirendként a Ceglédi 01028/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni
hányada tulajdonjogának ingyenes felajánlása Cegléd Város Önkormányzata javára c. előterjesztést.
A többi napirend számozása ennek megfelelően változik.
Szavazásra bocsátja a fenti két előterjesztés napirendre tűzését. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
# 6452
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

Szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjait a fentiek szerinti módosításokkal. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta az ülés módosított napirendi pontjait:
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.) Bácsvíz Zrt. 2020. évi mérlegbeszámolója
Szakmai előterjesztő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
2.) DTKH Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója
Szakmai előterjesztő: Agatics Roland ügyvezető
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3.) „Ceglédi Mindennapi Kenyerünk” Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet beszámolója
Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző
4.) Családok átmeneti otthona – ellátási szerződés megújítása
5.) Javaslat a Kossuth Múzeum működési engedélyének módosítására
Szakmai előterjesztő a 4-5. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető
6.) Beszámoló a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekről
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
7.) A 61/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat módosítása
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő az 1-7. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
8.) A 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendelet
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
9.) „2001/HU/16/P/PE/008” Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális települési szilárd
hulladékgazdálkodási rendszere tárgyú Kohéziós Alap projekt 2020. évi pénzügyi
tájékoztatója
Szakmai előterjesztő: Markóné dr. Somodi Enikő kontroller
10.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása –
Rendelet
11.) Cegléd 0987/40 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adása
12.) 2021. évi önkormányzati sporttámogatási keretösszegre beérkezett pályázatok elbírálása
13.) Cegléd, Teleki utca - Köztársaság és Puskaporos utca közötti szakaszának egyirányúsítása
14.) Trafibox telepítése
15.) 77/2019. (III.21.) Ök. határozat módosítása
Szakmai előterjesztő a 10-15. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető
16.) VP6-7.2.1.1-21 pályázat benyújtása
17.) Kültéri okos illemhely létesítése Cegléden a Vörösmarty téren
Szakmai előterjesztő a 16-17. napirendeknél: Vasvári Csaba ügyvezető
18.) Cegléd, volt Dózsa György laktanya 1. és 2. számú legénységi épület adásvételi szerződés
megkötésének halasztási kérelme
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19.) Cegléd, belterület 1622/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Szakmai előterjesztő a 18-19. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő a 9-19. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
20.) Önálló képviselői indítvány (Közterület funkciójának meghatározása, hrsz 2055/2)
Előterjesztők: Kocsó Tamás bizottsági tag és Kónya Ágnes önkormányzati képviselő
21.) Önálló képviselői indítvány (közterület névadása)
Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő
22.) Önálló képviselői indítvány (Gyalogátkelőhely létesítése Cegléd Széchenyi út 14. sz. előtt
az óvodánál)
Előterjesztő: Magyar Károly önkormányzati képviselő
23.) Képviselői indítvány (Zöldhulladék lerakó udvar és komposztáló létesítése)
Előterjesztők: Fehér István, Földi Áron, László Ágnes és Magyar Károly önkormányzati
képviselők
24.) Az óvodai csoportok és a maximális csoportlétszám engedélyezése a 2021/2022-es
nevelési évre
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
25.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása
26.) A 2021. II. félévi munkaterv elfogadása
Szakmai előterjesztő a 25-26. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
27.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő a 24-27. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
28.) Cegléd Kőrösi út 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
29.) Előirányzaton belüli átcsoportosítás
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
30.) A Ceglédi 01028/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogának ingyenes felajánlása
Cegléd Város Önkormányzata javára
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
31.) Egyebek
32.) Kérdések, interpellációk
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ZÁRT:
33.) Javaslat díszpolgári cím adományozására
34.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézményvezetőjének helyettesítése
Előterjesztő a 33-34. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
35.) Javalat 2021. év köztiszviselője kitüntetés adományozására
Szakmai előterjesztő a 33-35. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
36.) Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet közérdekből bérbe adott lakásigénye
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
37.) Egyebek
# 6453
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

1.) NAPIREND: Bácsvíz Zrt. 2020. évi mérlegbeszámolója
Szakmai előterjesztő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolják a testületnek. Köszönti az ülésen a Bácsvíz Zrt. képviselőjét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
1/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét,
Izsáki út 13.) legfőbb szervének tagja
1.) Jóváhagyja a mellékelt 2020. évi mérlegbeszámolóját.

5

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

(A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.)
# 6454
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

2.) NAPIREND: DTKH Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója
Szakmai előterjesztő: Agatics Roland ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek. Köszönti az ülésen a DTKH Nonprofit Kft.
képviselőit.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
2/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a DTkH Nonprofit Kft. (6000
Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.) legfőbb szervének tagja
1.) Jóváhagyja a mellékelt 2020. évi mérlegbeszámolót.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Csáky András polgármester
(A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.)
# 6455
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
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Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Rimóczi Gábor
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Dr. Czinege Imre
Fehér István
Klément György

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

3.) NAPIREND: „Ceglédi Mindennapi Kenyerünk” Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet beszámolója
Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.
3/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a „Ceglédi Mindennapi Kenyerünk”
Szociális Szövetkezet (2700 Cegléd, Ugyer XX. dűlő 073/4.) legfőbb szervének tagja
1.) Elfogadja a „Ceglédi Mindennapi Kenyerünk” Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2020. évi
beszámolóját, valamint annak mellékleteként a 2020. évi egyszerűsített éves számviteli
beszámolót a Szövetkezet 2020. évi tevékenységéről.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6456
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Földi Áron
Tart.
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol
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4.) NAPIREND: Családok átmeneti otthona – ellátási szerződés megújítása
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
4/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján:
1.) Megbízza ismételten a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetét (Székhely: 1119 Budapest,
Bikszádi u. 43., telephelye: 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 3/6., a továbbiakban:
Szolgáltató) családok átmeneti otthona ellátás biztosítására.
2.) Ellátási szerződést köt a Szolgáltatóval a vonatkozó jogszabályok szerint, a határozat
mellékletében foglalt tartalommal az 1. pontban megjelölt személyes gondoskodás ellátására a
következő feltételekkel:
2.1. az ellátási szerződés 5 év határozott időtartamra, 2021. július 1-jétől 2026. június 30ig szól;
2.2. a szolgáltatás ellenértéke: 651.510,-Ft/fő/év,
2.3. a szolgáltatás fedezetét Cegléd Város Önkormányzata az aktuális költségvetésében
biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalom szerinti szerződésnek az Önkormányzat
nevében történő aláírására, amennyiben a Szolgáltató részéről az 1. pontban hivatkozott feladat
ellátásához szükséges valamennyi dokumentum rendelkezésre áll.
4.) Utasítja 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.)
# 6457
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol
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5.) NAPIREND: Javaslat a Kossuth Múzeum működési engedélyének módosítására
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek. Köszönti az ülésen igazgató asszonyt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
5/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló a 1997. évi CXL. törvény 39. § (2) bekezdése alapján
1.) Kezdeményezi – a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján - a Kossuth Múzeum (2700 Cegléd
Múzeum utca 5.) TerM/29666/2012. nyilvántartási számú működési engedélyének módosítását
az Emberi Erőforrások Minisztériumánál - az 1. mellékletben meghatározott adattartalomnak
megfelelően - a kultúráért felelős miniszter által rendszeresített formanyomtatványon.
2.) Kijelenti, hogy
2.1 a Kossuth Múzeumban őrzött a kulturális javak nyilvántartásba vételét történész,
muzeológus szakképesítéssel rendelkező személy végezte, mely megfelel a muzeális
intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési
feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben foglalt előírásoknak;
2.2 a Kossuth Múzeumban a szakmai munkaköröket a muzeális intézményekben
foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről
szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő képesítéssel
rendelkező személyek látják el;
2.3 az Önkormányzat biztosítja – a Kossuth Múzeum (törzskönyvi azonosító száma: 809759)
teljes körű fenntartási költségeinek fedezetét.
3.) Felhatalmazza a polgármestert
3.1 az 1. pont szerinti módosítás iránti kérelem és mellékletei szövegének formai véglegesítését
követő aláírására és
3.2 az engedélyező szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére történő felterjesztésre.
4.) Utasítja 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.)
# 6458
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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ifj. Károly Ferenc
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Rimóczi Gábor
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Dr. Czinege Imre
Fehér István
Klément György

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

6.) NAPIREND: Beszámoló a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekről
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést minden állandó bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják
a testületnek. Minden előterjesztést minden képviselő megkapott véleményezésre, ezen vélemények
ismeretében, a többség akaratának megfelelően hozta meg a döntéseket. Több, mint 90%-ban
egyhangú támogatottságúak voltak ezek az előterjesztések. Megköszöni a Képviselő-testület
tagjainak az együttműködést.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
6/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja dr. Csáky András polgármester beszámolóját
1.1. a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, továbbá
1.2. a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet – 2020. november 4. és 2021. június 14. napja közötti – időszakában,
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében meghozott döntéseiről.
2.) Visszavonja az 1/2021. (I. 8.) polgármesteri határozatot.
3.) Hatályban tartja
3.1. a 2020 évben, 87-193. sorszámon meghozott polgármesteri határozatokat, valamint
3.2. a 2021 évben, 2-221. sorszámon meghozott polgármesteri határozatokat.
4.) Tudomásul veszi és indokoltnak ismeri el az alábbi önkormányzati rendeletek polgármester
részéről történt meghozatalát:
4.1. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 36/2020. (XI. 12.) önkormányzati
rendelet;
4.2. a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és
helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő
alkalmazásáról szóló 37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet;
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4.3. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2020. (XI. 12.) önkormányzati
rendelet;
4.4. a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak
megállapításáról szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
39/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet;
4.5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
40/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet;
4.6. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 36/2020.(XI. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 41/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet;
4.7. a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és
helyiségek bérletéről szóló 23/2009.(V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló
37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2020. (XII. 10.)
önkormányzati rendelet;
4.8. a helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 43/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet;
4.9. a vagyongazdálkodásról szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
44/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet;
4.10. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
40/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről szóló 45/2020. (XII.
17.) önkormányzati rendelet;
4.11. a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII.
23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 46/2020. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet;
4.12. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 36/2020.(XI. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 1/2021. (I. 11.) önkormányzati rendelet;
4.13. a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és
helyiségek bérletéről szóló 23//2009. (V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló
37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (I. 11.)
önkormányzati rendelet;
4.14. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet;
4.15. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 4/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelet;
4.16. a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és
helyiségek bérletéről szóló 23//2009. (V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló
37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2021. (II. 1.)
önkormányzati rendelet;
4.17. Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelet;
4.18. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet;
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4.19. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 8/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet;
4.20. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet;
4.21. az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 10/2021. (III.
18.) önkormányzati rendelet;
4.22. az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 10/2021. (III.
18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2021. (III. 24.) önkormányzati
rendelet;
4.23. Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet;
4.24. a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 13/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet
és
4.25. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6459
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

7.) NAPIREND: A 61/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat módosítása
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
7/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján
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1. módosítja az óvodák nyári zárva tartása és ügyeleti rendjéről szóló 61/2021. (II. 15.)
polgármesteri határozat 1. pont 1.1. alpontját, melynek helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Meghatározza az alábbiak szerint Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodák 2020/2021. nevelési évben érvényes nyári nyitvatartási idejét:
„1.1
Óvoda
Lövész Utcai Óvoda
Malom Téri Tagóvoda
Szép Utcai Tagóvoda

Zárva tartás ideje
2021.hónap, nap:
06.28-07.09
06.28-07.09
07.12-07.23

Nyitva tartó ügyeletes óvoda

Széchenyi Úti Óvoda
Budai Úti Tagóvoda
Ugyeri Tagóvoda
Deák Utcai Tagóvoda

06.28-07.09
06.28-07.09
06.28-07.09
07.12-07.23

Deák Utcai Tagóvoda
Deák Utcai Tagóvoda
Deák Utcai Tagóvoda
Széchenyi Úti óvoda

Pesti Úti Óvoda
Köztársaság Utcai Óvoda

07.26-08.06
08.09.-08.19

Köztársaság Utcai Tagóvoda
Pesti Úti Óvoda”

Szép Utcai Tagóvoda
Szép Utcai Tagóvoda
Lövész Utcai Óvoda

2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6460
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

8.) NAPIREND: A 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendelet
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az adózás helyi szabályozásáról van szó, mint közismert, a gépjárműadó beszedése
és sajnos a pénz is elkerült az önkormányzattól, kormányzati feladat lett, ennek megfelelően kellett
módosítani a helyi rendeletet.
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: ahogyan a bizottsági ülésen is elmondta, Dr. Kárpáti Lászlóné
adóhatósági irodavezető felmentési idejét tölti, szeptember 1-jétől nyugdíjas lesz. Bemutatja Mádi
Csabát, szeptember 1-ig még nem látja el az irodavezetői feladatokat, de addig is betanul, adóügyben
dolgozott, akár a nyilvántartási rendszert, akár az ehhez kapcsolódó központi informatikát is kiválóan
kezeli. A kollégákkal közös munkája már megkezdődött. Farkas Tibor munkatárs most és a jövőben
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is helyettes lesz, vele együtt fogják majd az iroda vezetését ellátni.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a JogiÜgyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.
A 15/2021. (VI.24.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 8/a sz. melléklete.
# 6461
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

9.) NAPIREND: „2001/HU/16/P/PE/008” Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális települési
szilárd hulladékgazdálkodási rendszere tárgyú Kohéziós Alap projekt 2020. évi
pénzügyi tájékoztatója
Szakmai előterjesztő: Markóné dr. Somodi Enikő kontroller
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
8/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Duna-Tisza Közi Nagytérség
Konzorcium Gesztora
1.

2.

Elfogadja a 2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési
hulladékgazdálkodási rendszere tárgyú Kohéziós Alapból megvalósuló projekt 2020. évi
pénzügyi tájékoztatóját az 1-2. melléklet szerint, mely jelen határozat elválaszthatatlan részét
képezi.
Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

14

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

(A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.)
# 6462
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

10.) NAPIREND: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
– Rendelet
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az Öregszőlő esetében már korábban döntött a testület arról, hogy a helyrajzi
számmal ellátott utakat névvel is ellátja, ez megtörtént, a földhivatali átvezetés is lezajlott, így nincs
akadálya, hogy ezeket a területeket is bevonják a hulladékszállítási szolgáltatásba. Két módosító
javaslat érkezett a bizottságok részéről, a Cserszegi és a Szent Márton utcák bekerülnek, a Kárász
utca pedig kikerül a rendeletből. Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és ezekkel a módosításokkal együtt javasolják elfogadásra a
testületnek.
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: a közszolgáltatási szerződés tartalma is belekerült a 6. sz.
rendeletbe, és a szolgáltató változása miatt az Ökovíz elnevezés helyett a DTKH Nonprofit Kft-ra
javították a szolgáltató nevét. Ezek pontosítások voltak.
Minden képviselő megkapta helyben osztott anyagként az a pontosított rendelet-tervezetet, amelybe
a bizottsági ülések óta belekerültek ezek a módosítások. Kéri, hogy erről szavazzanak a képviselők.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 11 igen
szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.
A 16/2021. (VI.24.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 10/a sz. melléklete.
# 6463
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota

Igen
Igen
Igen
Igen
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Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Rimóczi Gábor
Tarr Felicián
Dr. Czinege Imre
Fehér István
Klément György
Takátsné Györe Anett

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol
Távol

11.) NAPIREND: Cegléd 0987/40 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta, és elfogadásra
javasolják a testületnek a határozati javaslatot. Köszönti az alapítvány megjelent vezetőit.
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén egy
kiegészítés hangzott el, miszerint szolgalmi jogot kellene alapítani, hiszen a megkapott ingyenes
ingatlan mellett van egy önkormányzati ingatlan, a 0987/40/A hrsz-ú, ehhez a bejárást biztosítani
kell, ezért a határozati javaslatot azzal a ponttal kívánja kiegészíteni, hogy a 0987/40/A hrsz-ú
ingatlan részére telki szolgalmi jogot enged (azért nem írják bele, hogy az önkormányzat részére,
mert ha később ez majd értékesítésre kerül, ne legyen gátja az, hogy ismét be kell hozni a határozatot
módosításra). Természetesen ennek megfelelően a szerződésben kirészletezésre kerül jogilag ez a
pont, de a határozatban mindenképpen szükséges szerepeltetni. Így kéri elfogadni a határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző asszony által tett kiegészítéssel együtt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
egyhangú, 11 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
9/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Visszavonja a 191/2019. (VI.20.) Ök. határozatát.
2.) ˗ mint az ingatlan-nyilvántartás szerint, Cegléd Város Önkormányzatának (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonát képező Cegléd, külterület 0987/40 hrsz-ú, kivett „épület, udvar”
megnevezésű, 1 ha 8513 m² nagyságú ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) 1/1 tulajdoni hányadú
tulajdonosa
2.1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvt.) 13. §-ában
foglaltak, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdés c) pontja alapján hozzájárul az Ingatlan
tulajdonjogának ingyenes átruházásához a Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány (2737
Ceglédbercel, Ifjúság u. 4.) (a továbbiakban: Vagyonszerző) részére.
2.2. Kijelenti, hogy az Ingatlant, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § 14a.
h) pontja szakgimnáziumi nevelés-oktatás elősegítése, szakmai képzési állami feladatok
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ellátása érdekében, oktatási kulturális és művészeti centrum kialakítása céljából adja
ingyenesen tulajdonba.
2.3. Hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg:
a. a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket a Vagyonszerző viseli.
b. az oktatási kulturális és művészeti centrum kialakításához az Önkormányzat anyagi
támogatást semmilyen jogcímen nem vállal.
c. az Ingatlanra határozatlan idejű, de legalább 15 éves elidegenítési és terhelési tilalom
kerül bejegyzésre az Önkormányzat javára.
d. a Vagyonszerző megszűnése vagy a Vagyonszerző közhasznú státuszának megszűnése
esetén, vagy az ingyenes átruházás alapjául szolgáló feladat megszűnése esetén az
Ingatlan tulajdonjoga ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerül és a
Vagyonszerző sem ráépítés címén, sem jogalap nélküli gazdagodás címén igényt az
Önkormányzattal szemben nem támaszthat.
2.4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ingatlan tulajdonjogának ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot
megtegyen, és az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.
3.) A 0987/40/A hrsz-ú ingatlan részére telki szolgalmi jogot enged.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: folyamatos
3. pont: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6464
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol
Takátsné Györe Anett
Távol

12.) NAPIREND: 2021. évi önkormányzati sporttámogatási keretösszegre beérkezett pályázatok
elbírálása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: a Hivatal munkatársai minden esetben ellenőrzik, hogy a kiírásnak megfelelő-e a
pályázat, ennek ismeretében tesznek javaslatot. Három pályázó nem felelt meg a kiírásnak, mert nem
fizette vissza a korábbi támogatást, e három közül a Ceglédi Vasutas Sportegyesület is kizárásra
került. Tegnapelőtt az egyesület ügyvezető elnökétől kapott levelet, amelyben ezt kifogásolta, arra
hivatkozva, hogy a múlt évben átment a pályázatuk. A Hivatal nyilvántartása szerint 2016-ban 60
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millió forintot kapott az egyesület, a szerződést kétszer módosították, 2017-ben 30 millió forint
visszafizetésre került, ill. 2019. február-márciusban 5-5 millió forintot utalt, de 15 millió forint
tartozás változatlanul fennáll. A nyilvántartásokat és az elmúlt évi határozatokat áttekintették, hogy
megnézzék, kért-e halasztást az egyesület. Kérték az egyesületet, hogy igazolja a befizetést. Arra
hivatkoztak, hogy a könyvelőjük számítógépes rendszere összeomlott, nem tudnak igazolást lekérni,
de a pénzintézeti számlavezetőtől hozott kimutatás is elegendő lett volna, de ezt sem küldték meg.
Így a korábban meghozott szabályok alapján a pályázatból ki kellett zárni az egyesületet. Jelenleg
sincs semmi olyan új adat, ami ezt felülbírálná. Így született meg a javaslat.
Az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a testületnek mindkét
határozati javaslatot.
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: a képviselők megkapták a bizottsági véleményeket tartalmazó
kivonatot, és az abban látható határozati javaslat szolgál a döntés alapjául. Először az érvénytelen
pályázatokról kell dönteni, illetve a támogatott pályázatokról. Természetesen ez történhet egy
határozaton belül.
Dr. Ferenczi Norbert (ügyrend): a szövetségi frakció támogatja a határozati javaslatot. Ügyrendi
javaslata az, hogy – ahogyan a bizottsági ülésen is – szavazzanak egy szavazással az előterjesztésről.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot az egyben történő
szavazásról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta a
javaslatot.
# 6465
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

Szavazásra bocsátja a bizottság által is elfogadott, módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen elfogadta azt, és meghozta határozatát.
10/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Megállapítja, hogy a 157/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozattal kiírt pályázatra beérkezett
következő pályázók érvénytelen pályázatot nyújtottak be:
1.1. a Ceglédi Vasutas Sportegyesület,
1.2. a Ceglédi Kosárlabda Egyesület és
1.3. a Ceglédi Kék Cápák Sportegyesület.
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2.) Támogatja az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és sporttámogatásról szóló 8/2020.
(II. 20.) önkormányzati rendelet alapján a 2021. évi önkormányzati sporttámogatási keret jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban felsorolt pályázatait, az abban
megjelölt összegekkel a 2021. évi költségvetés Sportcélú támogatások előirányzata terhére.
3.) Felkéri a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, a
támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: a 2. pont esetén: az anyagi fedezet rendelkezésre állása esetén folyamatos
a 3. pont esetén: azonnal
Felelős: dr. Csáky András polgármester
(A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.)
# 6466
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

13.) NAPIREND: Cegléd, Teleki utca - Köztársaság és Puskaporos utca közötti szakaszának
egyirányúsítása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: Szűk utcáról van szó, bizonyos szolgáltatók jelentős forgalmat bonyolítanak le,
ezért alapvetően lakossági kérésnek tesznek eleget akkor, amikor egyirányúsítják az utcának ezt a
szakaszát. Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
testületnek.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
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11/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) a Cegléd, Teleki utca Köztársaság és Puskaporos utca közötti szakaszának forgalmi rendjét
felülvizsgálta, és dönt az utca Köztársaság utca felől a Puskaporos utca irányába történő
egyirányúsításáról.
2.) Utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt a forgalmi rend változás lakosság körében történő
előzetes meghirdetésére, valamint az egyirányú forgalmi rend érvénybe léptetésére.
3.) Utasítja VÁRVAG Kft-t a forgalmi táblák legyártatására és érvénybe lépésig takart
kihelyezésére, a 2. pontban foglaltak végrehajtásának függvényében.
Határidő: 1. pont: azonnal
2-3 pont: folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6467
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

14.) NAPIREND: Trafibox telepítése
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: korábban már elindult egy ilyen folyamat, most pedig célba ér. A Kossuth Ferenc
utca – József Attila utca sarkán a zöld területre telepítene a rendőrség egy ilyen trafiboxot. A telepítés
költségeit az önkormányzatnak kell vállalnia, ez benne van az előterjesztésben is. Ezzel ellenőrizni
tudják oda-vissza a forgalmat, sebességet mérnek, és a gyorshajtók adatai nem a Ceglédi
Rendőrkapitányságra, hanem a központba érkeznek. Az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság és a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a
testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
12/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
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1.) Támogatja, hogy a Cegléd, Kossuth Ferenc utcában (József Attila utca kereszteződésénél) 1 db
Vh Keep kültéri kabinet (a továbbiakban: Trafibox) kerüljön telepítésre.
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a Trafibox telepítéséhez 2.334.938 Ft + áfa összeget, a 2021.
évi költségvetés Egyéb beruházások költségvetési során biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére és nyilatkozatok
megtételére.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6468
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

15.) NAPIREND: 77/2019. (III.21.) Ök. határozat módosítása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Gazdasági
Bizottság megtárgyalta és javasolják a Képviselő-testületnek is elfogadásra.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
13/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) a 77/2019. (III.21.) Ök. határozat 1.) - 4.) pontjait a határozat többi pontjának változatlanul
hagyása mellett, az alábbiakra módosítja:
1.) K-E.M. és E.F. tulajdonát 1/2-1/2 arányban képező, Cegléd, 11503/1 hrsz-ú, kivett „zárkerti
művelés alól kivett terület és gazdasági épület” művelési ágú ingatlanból, a telekmegosztási
eljárás során kialakuló Cegléd, 11503/5 hrsz-ú, kivett „közforgalom elől el nem zárt magánút”
művelési ágú ingatlan 368/1820-ad tulajdoni hányadát (368 m²), az Ölyv utca (11717 hrsz)
felöli szabályozási vonallal érintett ingatlanrészét, ingyenesen, ajándék jogcímén – út céljára
– elfogadja, és tulajdonba veszi.
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2.) megvásárolja a Cegléd, 11503/1 hrsz-ú, kivett „zárkerti művelés alól kivett terület és
gazdasági épület” művelési ágú ingatlanból, a telekmegosztási eljárás során kialakuló Cegléd,
11503/5 hrsz-ú, kivett „közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú ingatlan
1452/1820-ad tulajdoni hányadát (1452 m²), legfeljebb bruttó 1.408.440,- Ft, azaz egymilliónégyszáznyolcezer-négyszáznegyven forint áron, és a Cegléd, 11503/1 hrsz-ú, kivett „zárkerti
művelés alól kivett terület és gazdasági épület” művelési ágú ingatlanból a telekmegosztási
eljárás során kialakuló Cegléd, 11503/4 hrsz-ú, kivett „zárkerti művelés alól kivett terület”
művelési ágú ingatlant (161 m²), legfeljebb bruttó 156.170,- Ft, azaz százötvenhatezerszázhetven forint áron, a 11717 hrsz-ú és 11476 hrsz-ú utakat összekötő út kialakítása
céljából.
3.) a K-E.M. tulajdonát 1/1 arányban képező Cegléd, 11501/4 hrsz-ú, kivett „lakóház, udvar”
művelési ágú ingatlanból, a telekmegosztási eljárás során kialakuló Cegléd, 11501/7 hrsz-ú,
kivett „közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú, 145 m² nagyságú ingatlant
ingyenesen – út céljára – elfogadja, és tulajdonba veszi.
4.) A 2. pont szerinti ingatlan vételárának forrásaként Cegléd Város Önkormányzatának 2021.
évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet „Ölyv utca
ingatlanvásárlás” sorát jelöli meg.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6469
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

16.) NAPIREND: VP6-7.2.1.1-21 pályázat benyújtása
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: a külterületi földutak rendbehozataláról szól a pályázat. Az Örkényi út
várostáblától kifelé eső részét szeretnék megcsinálni, 300 millió forintot lehet pályázni. Elkészültek
a tervek, a pályázat most lesz kiírva, de rögtön szeretnék is benyújtani. A kollégákkal történő
egyeztetés szerint a műszaki tartalmon nem változtatnak, tehát ha megkapják a lehetőséget, akkor
szándékaik szerint úgy készül el az út, hogy az évtizedekre megoldja majd a problémát, és a térség is
fejlődésnek indulhat ezzel, az ott lakók pedig kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. Közel 37 millió
forinttal ki kell egészíteni a beruházást abban az esetben, ha a pályázat nyertes lesz. Ez a következő
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évi költségvetést fogja érinteni, nem az ideit. Az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a
Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolják elfogadni a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
14/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program - Külterületi helyi közutak fejlesztése VP67.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati felhívásra
1.1 A projekt címe: „Örkényi út fejlesztése Cegléden”
1.2 A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi száma: Külterület Örkényi út 020 hrsz.;
(065 hrsz. út – 022/48 hrsz. ingatlan közötti szakasz)
1.3 A beruházás költségigénye nettó:
265.294.060.-HUF.
A projekt bruttó költségigénye mindösszesen:
336.923.456.-HUF.
Az igényelt támogatás összege:
300.000.000.-HUF.
A megvalósításhoz szükséges saját forrás összege:
36.923.456.-HUF.
2.) A megvalósításhoz szükséges 36.923.456-HUF önerő fedezeteként, Cegléd Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Pályázati keretét jelöli meg.
3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat
aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, eredményes pályázat esetén a Támogatási
szerződést aláírja, és gondoskodjon a támogatás felhasználásáról.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
5.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat
előkészítésére.
Határidő: 1. pont: 2021. július 13.
2-5 pont: azonnal

Felelős: 1-4 pont: Dr. Csáky András, polgármester
5 pont: Vasvári Csaba ügyvezető

# 6470
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol
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17.) NAPIREND: Kültéri okos illemhely létesítése Cegléden a Vörösmarty téren
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: a Vörösmarty téren egy ún. pumpapálya épült, ami igen nagy népszerűségnek
örvend. Lakossági igény már felmerült arra vonatkozóan, hogy illemhelyet biztosítson az
önkormányzat, mert a játszótér, a KRESZ-park is ott van, és a kondipark is (ez utóbbi jelenleg TÜVhitelesítésre vár). Ennél olcsóbb megoldást sajnos nem találtak, egy automata okos illemhely
kihelyezéséről lenne szó. A költségvetésben három ilyen illemhely van betervezve. A pénzügyi
fedezet ismeretében tervezték megcsinálni. Az árajánlat e hónap végéig él, ezért kell erről most
dönteni. Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra a határozati
javaslatot.
(Klément György képviselő úr megérkezett az ülésre, a testület létszáma: 13 fő.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
15/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Támogatja, hogy a Cegléden, a Vörösmarty téren (6096/6 hrsz) 1 db okos közterületi illemhely
kerüljön kiépítésre.
2.) Az illemhely kialakításához 35.142.436 Ft forrást biztosít, melynek fedezetéül a Cegléd Város
Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.
melléklet „Okos közterületi illemhely kialakítása” előirányzatot jelöli meg.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, szerződés megkötésére,
nyilatkozatok megtételére.
4.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. október 30.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
4. pont: Vasvári Csaba ügyvezető

# 6471
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
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18.) NAPIREND: Cegléd, volt Dózsa György laktanya 1. és 2. számú legénységi épület adásvételi
szerződés megkötésének halasztási kérelme
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: nem először történik ugyan halasztás, de a viszonylag jól megállapított bérleti
díjat a bérlő fizeti, ilyen jellegű gond nincs, bíznak abban, hogy előbb-utóbb meg is fogja majd venni
az ingatlant. A Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
16/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) hozzájárul, hogy Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat és hatáskörében
eljárva Cegléd Város Polgármestere által 2021. január 21-én meghozott 31/2021. (I. 21.) számú
határozatában rögzített, Pali Dog Center Kft. (2700 Cegléd, Déli út 70., képviseli: Csehi Pál
ügyvezető) által megvásárlásra kerülő Cegléd külterület 0987/63-as hrsz-ú kivett telephely
épület, udvar megnevezésű 7.730 m2 alapterületű ingatlan adásvételi szerződés megkötésének
határideje a vírushelyzetre való tekintettel 2021. május 31-ről 2021. augusztus 31-re
meghosszabbításra kerüljön.
2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6472
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
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19.) NAPIREND: Cegléd, belterület 1622/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: egy ajánlatadó volt, aki az értékbecslő által meghatározott árat ajánlotta az
ingatlanért. Az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Gazdasági Bizottság
megtárgyalta, és támogatják az elidegenítést.
Magyar Károly: ez a cég mit szeretne ott létrehozni? Utánanézett, ez egy HR cég, lehet, hogy
munkásszállót fog építeni, ukrán, vietnámi, indiai munkásoknak esetleg, mert ez a fő tevékenysége.
Nem tudja, hogy ez mennyiben befolyásolja a dolgot.
Mótyán Krisztián ügyvezető: amikor a cég megkereste a Várvag Kft-t az ingatlanvásárlással
kapcsolatban, akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy összeszerelő üzemet kívánnak létesíteni. Jelenleg
is végeznek ilyen munkát, csak bővítik a tevékenységüket, és amennyire tudja, jellemzően egy helyi
vállalkozásba dolgoznak be, ott kívánnak többlet tevékenységet megvalósítani.
Magyar Károly: bízik abban, hogy ez lesz. Köszöni a választ.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta
határozatát.
17/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 1622/17
helyrajzi számú, 1 ha 689 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a
Külső-Kátai út mellett található ingatlant, HR. Capital Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-179306,
adószám: 25480409-2-13, ügyvezető: Dr. Mondi Tamás, székhely: 2724 Újlengyel, József
Attila utca 1/a) pályázó részére 39.700.000.- Ft + ÁFA (bruttó 50.419.000.- Ft) vételáron.
2.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
# 6473
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Rimóczi Gábor

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

26

Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Dr. Czinege Imre
Fehér István

Igen
Igen
Távol
Távol

20.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Közterület funkciójának meghatározása, hrsz 2055/2)
Előterjesztők: Kocsó Tamás bizottsági tag és Kónya Ágnes önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság és a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és
javasolják elfogadni a testületnek.
Földi Áron: személyes véleménye az, hogy örül az ilyen kezdeményezésnek, a helyszín tekintetében
aggályaik, fenntartásaik voltak korábban, de talán ez elfogadható. Javasolja, ha legközelebb ilyen
jellegű dolgot terveznek, a körzet képviselőjét mindenképpen vonják be már a tervezés kezdeti
szakaszába. A Fidesz frakció képviselői sem szeretik azt, ha bármilyen beruházás tervezése a tudtuk
nélkül kezdődik el. Rossz üzenete van ennek.
Ha a Fidesz frakciónak ez fontos, akkor legyen fontos az ott lakóknak és az őket képviselő
képviselőnek is.
A napirend cseréket nem érti, hogy miért sakkoznak egy ilyen ügyben. Közös konszenzusra kell jutni,
nem sakkjátszmát játszani.
László Ágnes: hozzászólása előtt mindenképpen szeretne tisztázni néhány dolgot, mielőtt támadás
érné a véleményével kapcsolatban. A közösségi portálon ez már meg is történt. Nyilvánosan kijelenti,
hogy kereszténynek vallja magát, katolikus neveltetést kapott, ennek megfelelően igyekszik élni, hisz
Istenben és ennek megfelelően neveli a gyermekeit, akik egyházi intézményekbe járnak. Ezt azért
mondja el előzetesként, mert nem ért egyet teljes mértékben a kialakult helyzettel.
Nem szeretne politikai csatározást, mert a testület célja egy és ugyanaz: a város fejlődése, ezért
kompromisszumos megoldást javasol.
Az előterjesztés mellékletében látható pályázati anyag tartalma sok kérdést vet fel. Imaparkok az
ország sok részén megtalálhatóak, ezek általában nagy, csendes területek. Ez is a célja ennek a
létesítménynek, az elcsendesülés, öröm vagy éppen a bánat megélése. Nem a funkcióval van
problémája, hanem a hely megválasztásával.
Valakinek biztosan bejön az, ha Istennel szeretne beszélgetni vagy megnyugodni, akkor a szomszédos
vasútállomásnál rögtön informálódhat arról is, hogy 30 percet késik a budapesti InterCity, vagy éppen
a közelben lévő közraktárból hallja, hogy „Józsi, a 2-es depóhoz állj.” Úgy gondolja, ez egy kissé
megmosolyogtató. Ezen is túl lehet lépni, vannak technikai megoldások erre, a pályázat tartalmaz is
magas fenyőket, sövényeket, de úgy véli, ezek majd évtizedek múlva fogják csak a funkciójukat
betölteni, addig is zajvédő falak elhelyezésének megfontolását javasolja.
A célközönség, amit a tanulmány – valójában önigazolásként – meghatároz, az a 2012-es
népszámlálás eredménye, ebben azt írják, hogy a ceglédi lakosok kevesebb, mint 50%-a vallotta
magát vallásosnak. Felmerül a kérdés – véleménye szerint jogosan -, hogy nem kívánják-e képviselni
a másik 50%-ot, kompromisszumos lehetőségek mérlegelésével?
Olyan megfogalmazások vannak a SWOT-analízisben, amely ugyancsak kissé ellentmond a célnak.
Utal itt arra, hogy a hajléktalanszálló közelsége torzító jelenség. Keresztény ember ilyet soha nem
mond, főleg elesett emberre.
A mellékelt tanulmány nem tartalmaz kézzelfogható adatokat sem a park tematikájának elfogadására,
sem pedig a pénzügyi fedezet megteremtésére. Jóformán az állítható, hogy a teljes tanulmány

27

feltételezéseken alapul. Elfogadja, hogy számos neves művész, egyházi személy véleményét
tartalmazza a tanulmány, viszont nagyon hiányolja, hogy a lakosság állásfoglalását meg sem említi,
de meg sem lettek kérdezve. Ha arról beszélnek, hogy a képviseleti demokráciának legalább a
látszatát szeretnék fenntartani, akkor próbáljanak meg a lakossággal is valamilyen formában
kommunikálni ebben az ügyben.
Fedezetként a Hubertus parkot vagy a Külső-Budai úti szoborparkot hozták fel a tanulmány
elkészítői. Aggályát fejezi ki a park kialakításának fedezetével kapcsolatban. Alapvetően a tervben
szereplő, szilárd burkolatú ösvények kialakítása több millió forintot jelent, a murvás terület
kialakítását pedig nem is támogatná, hiszen már bebizonyosodott a Kölcsey tér kapcsán is, hogy ezek
nem költséghatékonyak, és rengeteg fejtörést okoznak az embereknek, főleg babakocsival vagy
magassarkúval. Célszerűbbnek tartaná a park megterveztetését szakemberek bevonásával a Kossuth
térhez és a Szabadság térhez hasonlóan, mert ilyen tervvel a kezükben a jövőben talán lehetőségük
lenne a magas költségeket EU-s vagy kormányzati forrásból biztosítani.
Úgy véli, nem elég alkotni, meg is kell őrizni a parkot. Sajnos a Hubertus park esetében is láthatják,
hogy nagyon jó civil kezdeményezések vannak, de a parkok karbantartásáig már nem terjed ki ez a
dolog, tehát valószínűsíthetően ez is a város költségvetését fogja terhelni.
Olyan tények vannak közölve a tanulmányban, amik semmilyen alapot nem képviselnek, ilyen a
labdapattogás vagy sport cél megszüntetése. Nem készült ilyen tanulmány. Ezek alapján akár
indítványozhatnák a Köztársaság utcai dühöngő vagy bármelyik játszótér megszüntetését is.
Azt kéri, hogy beszéljenek a lakosokkal, mert a részére olyan visszajelzések jöttek, hogy nincs gond
a labdapattogtatással, sokkal hangosabb a közraktár vagy a MÁV, illetve az emberek játszóteret és az
eredeti állapotnak megfelelő funkciót szeretnének bent tartani.
A felsorolt szimbólumrendszer sokszínűsége számára már a tervek alapján is káoszt teremtett.
Mindenki ismeri a parkot, ami nem olyan hatalmas, hogy ott ennyi művészeti alkotás elférne, vagy
használható lehetne. Itt a székelykaputól kezdve Szent Flóriánig mindenre emlékeznek. Ami
megdöbbentő volt számára, és határozottan ellenzi, hogy a meg nem született gyermekek
emlékhelyének kialakítását bárki is kezdeményezze. Aki nem élt át gyermek elvesztését, az nem
tudja, hogy milyen fájdalom van egy anya szívében ilyen esetben. Gondolni kellene azokra az
édesanyákra, akik nap mint nap majd el fognak menni a park mellett és látják ezt az emlékoszlopot.
Ők nap mint nap próbálják leküzdeni a fájdalmat, amivel életük végéig együtt kell élniük. Nem kell,
hogy minden nap szembesüljenek a gyászukkal. Kéri a képviselőket, hogy ezek a megemlékezések
kerüljenek a temetőkbe, van rá példa a református temetőben, inkább emlékezzenek ott az asszonyok,
akiknek ezt a katasztrófát meg kellett élniük.
Mindezekkel kapcsolatban javasolja a határozati javaslat módosítását, az alábbiak szerint:
„Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városfejlesztési Kft-t, vizsgálja meg
a 2055/2. hrsz-ú, kivett gyermekjátszótér, közösségi kivett közparkká alakításának lehetőségét, szem
előtt tartva az előterjesztés mellékletében szereplő szakrális funkció tematikáját, a már meglévő
sportolási lehetőségek megtartása mellett, valamint a korábbi gyermekjátszótér helyreállításának
igényét szem előtt tartva, osztott park jelleggel, parktervező szakemberek bevonásával. A park
tervezésének fedezetét a 2021. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsa. Felkéri Cegléd Város
Önkormányzatát, hogy az elkészült tervek birtokában a közterület vonatkozásában társadalmi
egyeztetést folytasson Cegléd város lakosainak bevonásával, kiemelten a környék lakosainak
véleményét szem előtt tartva, a park jövőbeni funkciójával és tematikájával kapcsolatban. 3. pont: A
tervezett koncepció és a társadalmi egyeztetés eredményének figyelembevételével közterület
elnevezés vonatkozásában a Képviselő-testület a végleges tervek elfogadása után hoz döntést. 4. pont:
Kezdeményezi a ceglédi 2055/2. hrsz-ú, kivett gyermekjátszótér megnevezésű ingatlan kivett
közparkra átminősíteni az ingatlan-nyilvántartásban. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati
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Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.”
Dr. Ferenczi Norbert: javasolja a vita lezárását majd az utolsó gondolatával. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a Fidesz-KDNP frakció támogatja az előttük lévő határozati javaslatot. Örülnek
annak, hogy ez a kezdeményezés jött a civil szervezet részéről. Szeretnék támogatni ezt a
kezdeményezést, biztosak abban, hogy jó ötlet az, hogy keresztény emberként valamiféle nyomot
hagynak saját maguk mellett. Remélik, hogy ezt még sokáig meg tudják tenni, és ez a park lépésről
lépésre bővülhet. Nem zárja ki egyik képviselő kolléga javaslatát sem a jövőre nézve, hiszen ez csak
egy koncepció elvi elfogadását jelenti, illetve a terület elnevezésével kapcsolatos első lépést teszi
meg, nem kér semmiféle fedezetet, amibe most hirtelen kellene belebocsátkozni.
A maga részéről és a frakció részéről marad az eredeti határozati javaslatnál. Földi képviselő úrnak
elmondja tájékoztatásul, hogy az anyag elbírálásakor tájékozódhatott a körzet képviselője, hiszen
benne ül abban a bizottságban, amelyik ezt a támogatást megszavazta, és tudott arról, hogy ez a
szervezet ezt elkészíti. A szervezet pedig nyilván benyújtotta ezt a javaslatot akkor, amikor a
pályázatot megnyerte, hiszen el kell számolnia. Az anyag tehát rendelkezésre állt már jó előre, és
erről tudhatott a képviselő asszony. A kapcsolódó társadalmi vitát pedig megpróbálta lefolytatni a
közösségi médiában több-kevesebb sikerrel.
Dr. Csáky András: jó lenne, ha az evangelizáció nemcsak ilyen dolgokban nyilvánulna meg, hanem
a mindennapi életben is, saját példát mutatva. Kérdezi az előterjesztőt, hogy László Ágnes képviselő
asszony által ismertetett módosító javaslatot befogadja-e vagy sem.
Kónya Ágnes: ragaszkodik az eredeti határozati javaslathoz.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta
határozatát.
18/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –

1.) Elfogadja a határozat mellékletét képező „Imatér-A ceglédi Köztársaság utca és Dugovics utca
sarkán” című tanulmányban körülírt keresztény, szakrális funkciót a 2055/2 hrsz.-ú közterület
vonatkozásában.
2.) Felkéri a Humán Bizottságot, hogy elnöke útján kérje ki a ceglédi történelmi egyházak
véleményét a közterület elnevezése vonatkozásában a következő lehetőségek felvetésével: Ima
tér, Lélek tér, Szentlélek tér, úgy hogy a képviselőtestület soron következő rendes ülésén az
elnevezés kérdését a Pelikán szobor elhelyezésével együtt napirendre tudja venni.
3.) Kezdeményezi a Ceglédi 2055/2 hrsz-ú „kivett gyermek játszótér” megnevezésű ingatlant „kivett
közpark”-ra átminősítteti az ingatlan nyilvántartásban.
4.) Utasítja Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

(A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.)
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# 6474
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol

Szavazásra bocsátja László Ágnes képviselő asszony módosító javaslatát. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 3 igen és 4 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító
javaslatot.
# 6475
Földi Áron
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Nem
Imregi Tibor
Nem
Klément György
Nem
Kónya Ágnes
Nem
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
Hegedűs Ágota
Tart.
ifj. Károly Ferenc
Tart.
Rimóczi Gábor
Tart.
Takátsné Györe Anett
Tart.
Tarr Felicián
Tart.
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol

21.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (közterület névadása)
Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság és a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és nem
javasolják elfogadni a testületnek. Az előző napirendnél tárgyalt területre vonatkozik az elnevezés.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen és 6 nem
szavazattal, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot, így az alábbi határozatot hozta:
19/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Nem fogadja el az önálló képviselői indítványban megfogalmazott alábbi határozati javaslatot.
„Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2055/2 hrsz (4204,3 m2) területet Szent
Erzsébet parknak nevezik el.”
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2.) Utasítja Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6476
Földi Áron
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Nem
Hegedűs Ágota
Nem
Imregi Tibor
Nem
Klément György
Nem
Kónya Ágnes
Nem
Takátsné Györe Anett
Nem
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
ifj. Károly Ferenc
Tart.
Rimóczi Gábor
Tart.
Tarr Felicián
Tart.
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol

22.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Gyalogátkelőhely létesítése Cegléd Széchenyi út 14.
sz. előtt az óvodánál)
Előterjesztő: Magyar Károly önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Gazdasági
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság által módosított, az előterjesztő által befogadott határozati javaslatot. Az előterjesztéshez
álláspontját mellékelte. A téma ciklusokon átívelő kérdésként merül fel. Elindult az ezzel kapcsolatos
munka, már februárban a Magyar Közút Zrt-nek írtak levelet, lényegében azokat a pontokat kérik az
önkormányzaton számon, ami a polgármesteri álláspontban olvasható határozati javaslatban látható,
tehát hogy kikkel kell egyeztetni ezzel kapcsolatban. A munka folyamatban van, biztos abban, hogy
a következő testületi ülésre egy komplex anyagot tudnak ezzel kapcsolatban előterjeszteni.
Magyar Károly: az eredeti javaslatában szerepelt a Virág utca egyirányúsítása is. Mivel a Széchenyi
úton létrejön a gyalogátkelőhely, akkor parkolóhelyek szűnnek meg. Az egyirányúsítással mind a két
oldalon tudnának parkolókat biztosítani. Elég keskeny az út, kétharmad része 3,5 méternél
keskenyebb, a kétirányú forgalom miatt, és a Tesco miatt is nagy a terheltsége, kéri ezt is bevenni a
határozatba, mert az eredetiben is benne volt.
Dr. Ferenczi Norbert: a polgármesteri álláspontot támogatják ebben az ügyben. Ha a kapcsolódó
tárgyalások, megbeszélések zajlanak, akkor az intézmény (Széchenyi úti óvoda) vezetője kapjon
meghívást, hogy el tudja mondani az álláspontját, képviselni tudja a szülőket, meg tudja mondani,
hogy szerinte hol van a legjobb helyen a zebra, illetve ha véletlen valami probléma van, akkor ezt
tudja tolmácsolni a szülők felé.
Dr. Csáky András: sajnos nem ennyire egyszerű a dolog, nem kívánság alapján megy az, hogy hol
van a legjobb helyen a zebra, hanem azt közlekedési szabályok írják elő, de természetesen bevonják
a tárgyalásokba az érintetteket.
Magyar Károly: megkereste az óvoda vezetőjét és a szülői munkaközösség vezetőjét is, akik
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egyöntetűen támogatják, mert már évek óta szükség lenne a gyalogátkelőre.
Dr. Csáky András: ezzel tisztában vannak és nem zárkóznak el előle, de megfelelő módon elő kell
készíteni, és a megfelelő hatóságok véleményét, hozzájárulását be kell szerezni. És nem olcsó
dologról van szó, mert megvilágítást kell biztosítani, parkolókat megszüntetni, szegélykövet letenni,
vízelvezetést megoldani, tehát összetett a dolog, de természetesen a határozati javaslatnak
megfelelően megvizsgálják ezt az egészet. A képviselő úr előterjesztésében szerepel a Virág utca, de
a határozati javaslatában nem, de meg fogják vizsgálni azért.
Kérdezi Magyar Károly képviselő urat, hogy befogadja-e a polgármesteri javaslatot?
Magyar Károly: igen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a polgármesteri határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és
meghozta határozatát.
20/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Felkéri a Ceglédi Városfejlesztési Kft. vezetőjét, vizsgálja meg a Cegléd, Széchenyi úton az
óvoda közelében a jogszabályoknak és útügyi szabványoknak megfelelő gyalogátkelőhely
létesítésének lehetőségét.
2.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t, hogy a Széchenyi úti Óvoda intézményvezetőjével,
Ceglédi Rendőrkapitánysággal, az út kezelőjével, valamint a területileg illetékes közlekedési
hatósággal történt egyeztetést követően a gyalogátkelőhely lehetséges helyszínéről, létesítésének
műszaki feltételeiről, s annak költségvonzatáról az egyeztetések lezárultával tájékoztassa a
Képviselő-testületet, a végső döntés meghozatala érdekében.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: 2021. szeptember 23.
3. pont: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6477
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
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23.) NAPIREND: Képviselői indítvány (Zöldhulladék lerakó udvar és komposztáló létesítése)
Előterjesztők: Fehér István, Földi Áron, László Ágnes és Magyar Károly
önkormányzati képviselők
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztéshez álláspontját mellékelte. Az illetékeseket megkereste ezzel
kapcsolatban. Egyrészt nem olyan egyszerű egy ilyen zöldhulladék udvarnak az elhelyezése, mind
jogi, mind egyéb, kivitelezési szempontból, másrészt a költségei jelentős mértékűek. Köszönti az
ülésen a DTKH Nonprofit Kft. képviselőjét. A beruházás 100 millió forintot meghaladó költséget
jelentene. Időközben elfogadásra került az új hulladékgazdálkodási törvény, mely szerint 2 év múlva
az önkormányzatok hatásköréből kikerül a hulladékgazdálkodás, és lényegében minden ilyen ingó és
ingatlan vagyon elkerül az önkormányzattól. Tehát ha most erre áldoznának, azt két év múlva ingyen
és bérmentve át kellene adni az államnak.
A DTKH Nonprofit Kft. arról tájékoztatta, hogy ők is tervezik ilyen jellegű lerakó létesítését. A mai
nap folyamán Magyar képviselő úr eljuttatott számára egy anyagot azzal kapcsolatban, hogy
Gyömrőn megkezdi a működését egy ilyen jellegű létesítmény. Pénzért ki lehet vinni a zöldhulladékot
egy adott helyre. Változatlanul az a véleménye, amit a polgármesteri álláspontban rögzített. Az
előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek a
polgármesteri álláspontban megfogalmazott határozati javaslatot.
Szabó Gábor termelésvezető, DTKH Nonprofit Kft.: polgármester úr összefoglalta a jövőt, amit csak
megerősíteni tud. Jelenleg a lakosságnak a közszolgáltatás keretében házhoz menő zöldhulladék
gyűjtés áll rendelkezésére, illetve emellett mindenféle plusz hulladéktól meg tud szabadulni,
konténerrendeléssel, vagy a regionális hulladéklerakóba is ki lehet vinni. A hulladékudvarban pedig
a szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók térítésmentesen lerakhatnak (egy bizonyos éves
korlátig) többféle hulladékot lerakhatnak. Javasolja, hogy ne vágjon bele az önkormányzat
komposztáló építésébe, már csak azért is, mert 101 önkormányzatnak a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Társulása 10 milliárd forintot nyert fejlesztésekre, ennek egyik része egy
komposztáló építése a jelenleg működő ceglédi regionális hulladéklerakón belül, ahol megint csak
lehetősége lesz a lakosságnak kivinni a zöldhulladékát, és abból megfelelő minőségű komposzt fog
készülni.
Takátsné Györe Anett: szintén megkapta az említett anyagot Magyar képviselő úrtól. Nem teljesen
azonos a Gyömrőn működő létesítmény azzal, mint amit az előterjesztés tartalmaz. Az előterjesztés
egy komposztáló megvalósítását tartalmazza, a gyömrői pedig egy átrakó, átvételi pont. Nem biztos,
hogy ezt elvetné, mert nagy szükség lenne rá, csak nem ebben a formában, ahogy az előterjesztés
szól. Egy komposztáló létrehozása, kezelése, feltételeinek és eszközparkjának biztosítása anyagilag
is nagy beruházás, ráadásul szakértelmet kíván. Nem hiszi, hogy a Várvag erre képes.
A gyömrői esetben is a DTKH-val van egy együttműködés, ez egy átvételi pont, ami azt jelenti, hogy
konténerek vannak biztosítva, ahol gyűjtik a zöldhulladékot, és a DTKH szállítja a megfelelő helyre,
ahol a komposztálás folyik. Ennek van anyagi vonzata. Ezt írják le tulajdonképpen.
Javasolja, hogy abban az irányban kezdeményezzen a polgármester úr tárgyalást a Várvag Kft-vel ill.
a DTKH-val, hogy milyen feltételekkel valósítható meg egy zöldhulladék átvételi pont kialakítása
(tehát nem komposztáló), ami által elszállíthatóvá válik a zöldhulladék.
Azt a problémát, amit a képviselők vázoltak, tartalmazza, itt a feltételekre gondol (helyszín, a
konténert biztosító szervezet, a DTKH szállítási feltételei, illetve a lakosság felé milyen anyagi
vonzata van).
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Földi Áron: kicsit félrecsúszott – nyilván a pandémia miatt is – az egésznek a kommunikációja.
Ugyanis ha megnézik a határozati javaslatot, az tervezésről szól, nem arról, hogy belevágnak, tehát
már az igazgató úr is félreértette az előterjesztést. Arról volt szó, hogy megtervezik, végiggondolják
és utána megbízzák a Városfejlesztési Kft-t, hogy forrást is találjon, amennyiben erre lehetőség van.
Éppen eddig szerettek volna eljutni, hogy valahová le lehessen tenni a zöldhulladékot, hiszen jóval
több mennyiség van annál, mint amit a zöld zsákokban el lehet szállítani, illetve van, aki nem tudja
kiszállítani. A lerakó nagyon messze van.
Erre volt egy javaslata a Fidesznek korábban, hogy meghosszabbította a zöldhulladék égetését,
véleménye szerint nem helyesen, de most már ennek is vége, kéri, hogy aki teheti, ne égessen
szeptemberig sem, főleg műanyagot ne.
Dr. Csáky András: műanyagot most sem lehet égetni.
Földi Áron: érti ezt, de érzi minden nap a szagát. A frakció nevében mondja, hogy befogadják a
módosítást, és nem komposztálót, hanem átvételi helyet valósítsanak meg. A 250 kg/negyedéves
mennyiség felett pedig fizetni kell most is. Befogadják a javaslatot és javasolja, hogy erről
szavazzanak.
Dr. Ferenczi Norbert: tisztázni szeretné, hogy a módosító indítvány a polgármester úr
állásfoglalásában szereplő határozati javaslathoz szól. Az előterjesztésben komposztáló szerepel, és
az önkormányzat saját gazdasági társaságai, amelyekkel kapcsolatban polgármester úr a saját
anyagának az előkészítése során nagyon jól állapította meg, hogy nem érdemes a saját gazdasági
társaságokat belekavarni. A DTKH elmondta, hogy maga is készül valamiféle gyűjtésre, ezt kell
irányba állítani, és ha jól érti, akkor erről akar a Képviselő-testület valamelyik soron következő ülésén
valamiféle visszacsatolást adni, hogy ez milyen módon történik meg.
A szövetségi frakció indítványát akként összegzi, hogy a polgármester úr határozati javaslatát
egészítenék ki azzal, hogy nem támogatja a zöldhulladék lerakó udvar és komposztáló önkormányzati
önerőből történő létesítését. Felkérik a polgármester urat, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
DTKH-val egy zöldhulladék átvevő pont kialakításáról, amelyet a DTKH üzemeltetne.
Takátsné Györe Anett: okafogyott köröket futnak, mert ugyanarról beszélnek, tehát komposztálót
nem, de átvételi pontot létesítsenek. Lényegét tekintve mindegy, hogy melyik határozati javaslathoz
illesztik be, mivel az előterjesztők befogadták.
Szabó Gábor termelésvezető, DTKH Nonprofit Kft.: természetesen partnerek abban, hogy ezt a
problémát az önkormányzattal közösen megoldják. Az egyeztetéseket pedig megkezdik.
Dr. Csáky András: a vitát lezárja. A módosító javaslatot, melyben felkérik arra, hogy a tárgyalásokat
folytassa le, természetesen befogadja. Ha jól értette, akkor az előterjesztők is elfogadják ezt a
variációt. Tehát komposztáló és zöldhulladék udvar létesítéséről nem döntenek most, de
egyeztetéseket kell folytatnia a DTKH-val egy zöldhulladék átvevő létesítéséről a város megfelelő
pontján.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.
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21/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.

2.
3.

Nem támogatja zöldhulladék lerakó udvar és komposztáló önkormányzati önerőből történő
létesítését a 2021. évi II. törvény által bevezetett, hulladékgazdálkodási ágazatot tejesen átalakító
jogszabályváltozások miatt.
Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a DTKH-val zöldhulladék átvevő
pont kialakításáról, amelyet a DTKH üzemeltetne.
Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t, hogy a zöld
hulladékudvarral kapcsolatos pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel.

Határidő: 1-2. pont: azonnal
3. pont: folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6478
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol

24.) NAPIREND: Az óvodai csoportok és a maximális csoportlétszám engedélyezése a 2021/2022-es
nevelési évre
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság és a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és
javasolják elfogadni a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
22/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint e törvény 25. § (7) pontjában biztosított
jogkörében eljárva
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1. engedélyezi a 2021/2022 nevelési évre a Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő
óvodákban és azok tagóvodáiban indítható óvodai csoportok számát - a határozat elválaszthatatlan
mellékletét képező táblázatok B) oszlopában foglaltak szerint;
2. engedélyezi a 2021/2022 nevelési évben az óvodai alapfeladat-ellátás körében megszervezett
csoportokban a maximális csoportlétszámot a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
táblázatok E) oszlopában foglaltak szerint. E létszámon belül veszi figyelembe a sajátos nevelési
igényű gyermekeket is.
3. utasítja 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.)
# 6479
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol

25.) NAPIREND: Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. sz. melléklete.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
23/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján
1.) Jóváhagyja dr. Csáky András polgármesternek a 86/2021. (II. 15.) polgármesteri határozattal
megállapított 2021 évi szabadsága ütemezését, ennek megfelelően:
1.1.
2021 évben 39 munkanap alapszabadsággal, és 2021 évre áthozott 10 nap
szabadsággal rendelkezik, amit
1.2.
a következő ütemezéssel kíván igénybe venni:
1.1.)
1.2.)

január
február 19; 25-26.

0 nap
3 nap
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1.3.)
március 25-26.,31.
1.4.)
április 26-30.
1.5.)
május 3-7.
1.6.)
június 7-11.,23-25.
1.7.)
július 12-16.
1.8.)
augusztus 16-27.
1.9.)
szeptember 3.
1.10.) október 4.; 15.
1.11.) november 5.; 15.; 26.
1.12.) december 27-31.
Összesen

3
5
5
8
5
9
1
2
3
5
49

nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap
nap

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati hivatalt a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

# 6480
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol

26.) NAPIREND: A 2021. II. félévi munkaterv elfogadása
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és javasolják
elfogadni a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
24/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 18. §-a alapján
1.) Megállapítja a Képviselő-testület 2021. II. félévre érvényes munkatervét, a határozat
mellékletében foglaltak szerint.
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2.) Utasítja 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.)
# 6481
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol

27.) NAPIREND: Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. sz. melléklete.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
25/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. október 22-i ülésnapon,
illetve a korábban hozott, de még nem teljesített határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
# 6482
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Rimóczi Gábor
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Dr. Czinege Imre
Fehér István

Távol
Távol

28.) NAPIREND: Cegléd Kőrösi út 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv. 28. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és a „B” határozati javaslatot
javasolja elfogadni, új pályázat kiírását tartották szükségesnek.
Mótyán Krisztián ügyvezető: a bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy a jelen pályázatot
érvényteleníteni kell. Ezzel kapcsolatban a következő javaslattal él: korábban történt egy
határozathozatal, a 165/2021. számú határozat, melyben értékesítésre kijelölésre került ez az ingatlan.
Ebben a határozatban 10.150.000,- Ft + ÁFA összegben lett meghatározva a kikiáltási ár. Jelen
pályázat esetében a két legmagasabb összeget ajánló pályázó nettó 12.685.118,- Ft-ot, illetve nettó
12.677.140, - Ft-ot ajánlott. Javasolja, hogy a korábbi kijelölő határozatot, melyben meghatározták
az ingatlan minimális vételárát, emeljék fel 12,5 vagy 13 millió forint + ÁFÁ-ra, és így hirdessék
meg újból pályázatra, amennyiben ezt a Képviselő-testület elfogadja. Ezzel lehetőséget biztosítanak
arra, hogy az jelenlegi pályázattal azonos, vagy annál magasabb értéken tudják értékesíteni, hiszen
azt látták ennél a pályázatnál, hogy ezt az értéket valószínűleg meg fogják adni, és nehogy abba a
hibába essenek, hogy ennél kevesebbért fogják esetleg értékesíteni.
Dr. Ferenczi Norbert (ügyrend): javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság által javasolt döntésről
szavazzanak azzal a kiegészítéssel, amit ügyvezető úr mondott, a megemelt minimum kikiáltási ár
vonatkozásában.
Dr. Csáky András: előterjesztőként befogadja ügyvezető úr javaslatát, és 13 millió forintban
határozza meg a minimális vételárat.
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: a képviselő úr ügyrendben kért szót, az SzMSz szerint vita
nélkül, egyszerű szótöbbséggel kell dönteni ügyrendi kérdésben. A képviselő úr javaslata az volt,
hogy egyben szavazzanak, egy határozatban, tehát a bizottság által javasolt „B” határozati javaslatba
írják bele egy pontba a kikiáltási árat. Erről kell szavaznia a testületnek, hogy egyben szavaz-e, ezután
pedig magáról a határozatról kell majd szavazni.
A napirendhez további hozzászólás nem volt. Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja
az ügyrendi kérdést. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta
az ügyrendi javaslatot.
# 6483
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Rimóczi Gábor
Takátsné Györe Anett

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Tarr Felicián
Dr. Czinege Imre
Fehér István
Klément György

Igen
Távol
Távol
Távol

Szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot az új kikiáltási árral kiegészítve. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
26/2021. (VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Eredménytelennek nyilvánítja a Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Cegléd
belterület 4/A/4. helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Kőrösi út 4. szám alatti társasházban lévő,
üzlet megnevezésű, 54 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére 2021.
május 27-ei határidővel kiírt pályázatot.
2.) Pályázat ismételt kiírásáról határoz az 1. pontban körülírt helyiség értékesítésére, 13.000.000,Ft + ÁFA, azaz általános forgalmi adóval növelt tizenhárommillió forint minimális vételáron,
mely vételárat a vevő csak egy összegben fizethet meg.
3.) Utasítja a hasznosító VÁRVAG Nonprofit Kft-t
3.1. az 1. pontban hivatkozott pályázat érintettjeinek értesítésére, valamint
3.2. a 2. pontban hivatkozott új pályázat kiírására és lebonyolítására.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6484
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

29.) NAPIREND: Előirányzaton belüli átcsoportosítás
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv. 29. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadni a
testületnek. A fürdő területén olyan illemhely létesítéséről van szó, amely egyrészt a fürdőt, másrészt
pedig a futókört igénybe vevők igényeit elégítené ki. Az erre rendelkezésre álló költségkeretet kell
megemelni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
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szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
27/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy a Termálfürdő területén illemhely kialakítására további 2.300.000 Ft saját
forrást biztosít.
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezet összegét a 2021. évi költségvetés egyéb
beruházások során biztosítja.
3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére és nyilatkozatok
megtételére.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6485
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

30.) NAPIREND: A Ceglédi 01028/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányada tulajdonjogának ingyenes
felajánlása Cegléd Város Önkormányzata javára
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv. 30. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadni a
testületnek. Több tulajdonossal rendelkező ingatlanról van szó, a tulajdonviszonyok sem tisztázottak
egyrészt, másrészt az ingatlan nagysága és elhelyezkedése lényegében használhatatlan, egy derékszíj
parcelláról van szó. Az a javaslat, hogy megköszönik a felajánlást, de a város nem él a vásárlási
lehetőséggel.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
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28/2021.(VI. 17.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Cegléd Város Önkormányzata a Cegléd 01028/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részéről a
tulajdoni hányaduk tulajdonjogának önkormányzat javára történő ingyenes felajánlást nem
fogadja el.
2.) A Képviselő-testület a felajánlást az érintett tulajdonosoknak megköszöni.
3.) A Képviselő-testület utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a felajánlók döntésről
való értesítéséről.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6486
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

31 .) NAPIREND: Egyebek
A polgármester két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, így ennek
elfogadását Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
# 6487
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

Hegedűs Ágota alpolgármester asszony két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés,
hozzászólás nem volt, így ennek elfogadását Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
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# 6488
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Rimóczi Gábor
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Klément György
Távol

Egyebek napirendben döntést igénylő kérdés, felvetés nem volt.
32.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk
Interpelláció nem érkezett.
Magyar Károly: lakossági megkeresést kapott az Ipari Park útjáról, amely a mezőgazdasági bolt és a
Kátai út között van, elmaradt egy felújítandó rész, és hogy ezt be tudnák-e tervezni? Nagyon rossz
állapotú és megnőtt a forgalom. Ez városi út.
Dr. Csáky András polgármester: megvizsgálják ezt.
Kónya Ágnes: a Pesti úton, Benyus dűlővel szemközt található buszmegállót 10 évvel ezelőtt
bizottsági keret felhasználásával megépítették. Ez egy fa buszmegálló volt, és a télen valami történt
ott, mert le lett dózerolva, eltűnt a buszmegálló. Mi a teendő ezzel kapcsolatban? Próbálták már
kinyomozni, hogy mi történhetett, és hogyan lehet továbblépni. Már a buszmegálló elkészültekor is
komoly kérdéseket vetett fel a közútkezelő részéről, és kétséges volt, hogy egyáltalán hozzájárulnak,
megengedik, hogy ez így működjön. Most egy fedetlen rész van ott, a várakozók az időjárásnak ki
vannak téve. Szeretné, ha ez megoldódna, de segítséget kér hozzá, a hivataltól is, hogy mit lehet ez
ügyben tenni.
Dr. Csáky András polgármester: a Budai úton most épül egy buszmegálló, és nagyon körülményes a
kivitelezés (a költségekről nem is beszélve). Mótyán Krisztián ügyvezető úr fog erről tájékoztatást
adni.
Mótyán Krisztián ügyvezető: a buszmegálló a Várvag telephelyén található, ugyanis összedőlt.
Tapasztalták a helyszínen, hogy összeszakadt, ezért beszállították. A pótlásáról még nem
gondoskodtak, mert kicsit nagyobb anyagi vonzata van annál, minthogy ezt önerőből megvalósítsa a
Várvag, ennek ügyében lépéseket kell majd tenni, ha ténylegesen szükséges a pótlás. Ha megrendelés
érkezik a céghez, megvalósítják a pótlását. Elnézést kér a képviselő asszonytól, hogy nem
tájékoztatták ezzel kapcsolatban.
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Kónya Ágnes: elfogadja a választ. A buszmegálló 10 éves volt, nem kellett volna, hogy magától
összeszakadjon, nem mutatta ennek jeleit. Lehet, hogy valaki nekiment és amiatt dőlt össze. Kéri,
hogy pótolják ezt, és ha lehet, akkor állítsanak oda vissza valami hasonlót.
Takátsné Györe Anett: körzetét illetően több észrevétele is van. A Bajcsy-Zsilinszky téren a
közvilágítás ügyében nem találják valahogy a megoldást. Elkészült a park közvilágítása, csak éppen
nem világít. Általában egy vagy két lámpatest világít csak, gömb kialakítású lámpatestek vannak,
amelyekben láthatóan a víz is megáll. Javasolta a lámpatest esetleges lecserélését. Mióta készen van,
csak probléma van vele.
A Bocskai út 7. és 9. szám alatt szintén nem világít a közvilágítás, ahol az önkormányzati tulajdon is
van. Többször történt lakossági jelzés ez ügyben.
A parkban a játszóeszközök megérettek a festésre, nem kellene megvárni, míg tönkremennek. Ezek
fa játszóeszközök, karbantartást igényelnek. Vagy 10 év múlva ismételten egy teljesen új játszóteret
kell létrehozni. A bútorok, padok is tönkre vannak menve, van, ahol egy festés elegendő, de sok
helyen el vannak korhadva a padok. Ebben kér segítséget.
A körzetében több utcában még hatalmas kátyúk éktelenkednek. Erre van-e lehetőség? Mert idén még
nem történt meg (Dorottya utca, Déllő utca, stb.).
Ha hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullik le, nincs az a csapadékvíz-elvezető rendszer, ami
kezelni tudja, de szintén problémát jeleztek a Selyem és a Hajó utca sarkáról. A Selyem utca is mély
terület, ami egy nagy vízelvezetője lenne a városnak. Már az ingatlan udvarába folyik be a víz.
Nem a körzetében van, de megemlíti a pumpapályát, ami nagyon jó, nagyon látogatott, de nagyon
balesetveszélyes is. Védőfelszerelést nem viselnek a gyerekek, sokkal többen tartózkodnak a
pumpapályán, mint amennyien tartózkodhatnának rajta, és nem megfelelő eszközökkel mennek rá.
Például olyan kerékpárral hajtanak rajta, amin elöl egy fémkosár van fixen. Az biztos, hogy aki így
hajt rá, vagy akit elüt, kitöri a nyakát. Nem tudja, hogy ezzel kapcsolatosan mit lehet tenni, de talán
nem kellene megvárni, míg baleset lesz. Erre szerette volna felhívni a figyelmet. Van figyelmeztető
tábla, amit vélhetően senki sem olvas. Képviselő úr több napot töltött ott és figyelmeztetett mindenkit,
hogy vegye fel a sisakot, de ez nem a képviselő dolga. Sérelmezi egy ekkora beruházásnál az oda
kihelyezett pad kialakítását, hogy az aláhányt murvakövet nem sikerült eligazítani, és hogy a padtól
8 méter távolságra helyeztek el kukát. Ezt kicsit szebben, igényesebben meg lehetett volna valósítani,
hogy a pad mellé kerüljön a kuka. Még jó, hogy a járda elkészült.
A legfontosabbnak a balesetveszélyt tartja, mert csak idő kérdése.
Dr. Csáky András polgármester: vélhetően a képviselő asszony nem azt kívánja, hogy a hivatal
dolgozói álljanak oda. Vagy betartják az állampolgárok a szabályokat, amik ki vannak írva, vagy
pedig lezárják az egészet, ha nem megfelelően használják. Bizonyos fokú állampolgári viselkedés
elvárható ezzel kapcsolatban. Bízik abban, hogy baleset nem lesz. A kukák elhelyezésével
kapcsolatban több hely is felmerült, de nem voltak megfelelőek, túl közel voltak a pályához vagy
balesetveszélyesek voltak.
Írásban is kap választ a képviselő asszony.
Rimóczi Gábor: lakossági megkeresés miatt és önmaga miatt is kérdezi, hogy a Széchenyi út –
Kossuth Ferenc utca kereszteződésében, a világháborús emlékműnél van egy terelés, tud-e róla
valamit a polgármester úr? Tudja, hogy a Magyar Közút fenntartásában van az érintett rész, de ennyi
idő alatt nem lehetett megoldani? Egy kis ráhatást kér, hogy gyorsabban haladjanak, mert a KRESZ
értelmében ott még sávot sem lehet váltani, és jobbra lefordulni is balesetveszélyes, mert nem látszik
a bicikliút.
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Dr. Csáky András polgármester: ott valami vizes probléma volt. Jelezni fogja a Magyar Közút felé,
hogy oldják meg.
László Ágnes: szintén lakossági bejelentést tolmácsol, a kórház parkolójával kapcsolatban, ami
önkormányzati kezelésben van. A buszmegálló utáni kihajtónál közvetlenül egy 1 méter széles, 10
cm mély kátyú van, amit nagyon jó lenne befoltozni, mert jóformán kikerülhetetlen anélkül, hogy
baleset ne történjen.
Köszönet szeretne nyilvánítani a Hivatal dolgozói felé. Még a 2020-as költségvetésnél megszavazták
a Hubertus park közvilágításának a kivitelezése. A tegnapi nap folyamán polgármester úr ill. Dr.
Gujka Attila irodavezető is tájékoztatta arról, hogy kikerültek a villanyoszlopok (ezt meg is nézte),
szeretné megköszönni a munkájukat. Ehhez kapcsolódóan volt egy kérése, a park közepén lévő
háromágú izzó cseréjére, itt 10W-os izzók vannak, kérte ezeket magasabb teljesítményűre cserélni.
Dr. Gujka Attila irodavezető: a Hubertus park közepén a lámpatest csere nyáron meg fog valósulni,
még nem tudja, milyen lámpatest fog oda kerülni, de jóval nagyobb fényerőt fog biztosítani.
Takátsné Györe Anett képviselő asszony számára jelzi, hogy a Bajcsy-Zsilinszky téren helyszíni
szemlén volt a múlt héten a tervezővel együtt. A közvilágítás 2015-ben épült meg, és olyan
lámpakarok vannak, amelyeknél a burák tömítése folyamtosan elérik a melegben, és belecsöpög az
eső, ezért nem világít a lámpatest. Kétféle árajánlatot kért be: az egyik az, hogy leszedik a
lámpaburákat és normál közvilágítási lámpatesteket szerelnek fel, azzal nem lesz semmilyen
probléma és fenntartási költség a jövőben, illetve kért ajánlatot az inkább a térnek megfelelőbb
térvilágítási lámpatestre is. Ha ez utóbbi jóval drágább, akkor maradna az egyszerűbb verziónál.
ifj. Károly Ferenc: polgármester úr segítségét kéri a Vörösmarty téri bringás pumpaparkkal
kapcsolatban. Mellette van egy régi, kék közkút (a Török és a Várkonyi utca sarkán), amely a
közkutak lezárásakor szintén lezárásra került. Lakossági kérés, és maga is támogatja, hogy ezt az egy
közkutat nyissák meg újra. Sokan vannak a biciklipályánál, akinek kézmosásra, ivásra kellene a kút.
Dr. Csáky András polgármester: felveszi a kapcsolatot a Bácsvízzel és megkérdezi, milyen lehetőség
van erre.
Klément György: köszönetét fejezi ki a lakók nevében is, hogy az Aszaló utcai vízbekötések
határidőre elkészültek. Úgy tervezték, hogy az utca útalapot is kap az idén, de a műszaki felelős
álláspontja szerint ezt az idei esztendőben ezt nem célszerű megcsinálni, mert megsüllyedhet, ebben
egyetértenek. Ezúton is tolmácsolja a lakosok felé, hogy legyenek türelemmel, jövőre lesz útalap.
A Kékkő utca kátyúinak száma olyan magas, hogy lassan nem lehet az utcán közlekedni. Ennek a
kátyúzása felől érdeklődik.
A körzetében elég sok vízlevezető csatorna van, amelyek sással benőttek és szennyezettek. A Patak
utcai fő kivezető csatorna rész ilyen és az előtte lévő rácsozat. Nagyrészt a lakosságé a felelősség, de
ezt ki kellene takarítani, mielőtt egy nagyobb zápor jön, mert komoly gondok adódhatnak a
vízlevezetéssel.
Dr. Gujka Attila irodavezető: a kátyúzásra vonatkozó keretszerződés lejárt az idei évben, új
közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, amelyet egy hónapon belül kötöttek meg. Most 2,5 millió
forint értékben rendeltek meg kátyúzást, amely elsősorban a négyszög körúton belüli kátyúkat érinti,
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illetve azokon a helyeken, ahol balesetveszélyesek a kátyúk, így a Kékkő utca is fent van a listán.
Folyamatosan zajlik a kátyúzást, ahogy odaér a vállalkozó.
Mótyán Krisztián ügyvezető: a nagy keresztmetszetű árkok – így az említett Patak utcai – nem a
Várvag „súlycsoportja”, ilyen esetekben egyeztetnek Dr. Gujka Attila irodavezető úrral, és
ütemezetten történik ezek tisztítása. Ahogy anyagi forrás van rá, átbeszélik és megoldódik ennek is a
problémája.
Hegedűs Ágota alpolgármester: ifj. Károly Ferenc javaslatára utalva azt mondja, ne közkutat
csináljanak, hanem ivókutat, a gyerekeknek inkább erre van szükségük. Az ivókútnál is lehet kezet
mosni.
Dr. Csáky András polgármester: mosakodni otthon kell, de megvizsgálják ezt is.
Takátsné Györe Anett: a pumpapálya meglehetősen poros, vélhetően ezért kérte a képviselő úr a
közkút megnyitását.
Több mindenre kapott már választ. Sajnálja, hogy a kátyúzás meglehetősen lassan halad, és nem
sikerült ebben az évben a kátyúzást teljesíteni.
Nem a körzetéhez tartozik, de mint lakos kéri a Budai úti kerékpárút fűnyírását, mert majdnem
derékig érő gaz van körben. A mellette elhelyezkedő bokrok és sövények is belógnak a kerékpárútra,
képtelenség kétirányból közlekedni rajta. Ebben szeretne segítséget kérni. Amikor lenyírják a füvet,
rendszeresen ott marad a fűkaszálék, ami meglehetősen balesetveszélyes, csúszós.
Ironikus volt polgármester úr megjegyzése, nem várja el, hogy a hivatal dolgozói a pumpapálya
mellett álljanak, de volt már Cegléden baleset, látták a következményét, ami nem feltétlen a
felelősökre tartozik. Csak azért élt ezzel a felhívással, mert nyilván ez is az önkormányzat fejére fog
hullani, ha ott a későbbiekben baleset lesz.
Dr. Csáky András polgármester: visszautasítja, hogy nem történt meg a kátyúzás, mert folyamatosan
történik. Még most kezdődik a nyár, úgy véli, kellő ütemben, a források rendelkezése állása esetén
végzik ezt a dolgot.
Imregi Tibor: örül annak és köszöni, hogy az országzászló megvalósult a körzetében, így Trianon
évfordulóját is méltóképpen tudták ünnepelni. Az elmúlt napok viharában a zászló alsó merevítő rúdja
eltört. Ennek cseréjét szeretné kérni.
Dr. Csáky András polgármester: ha a képviselő úr figyelmesen járná a körzetét, észrevette volna,
hogy már másnap ki lett cserélve a törött darab.
Imregi Tibor: köszöni szépen.
Kónya Ágnes: a Külső-Kátai út is a Közúthoz tartozik, a páros oldalon nagyon mély vízelvezető árok
lenne, ha nem tömődött volna el, főleg a 30-32. szám környezetében. Ha esik az eső, szinte színig
van vízzel. Tudja, hogy ez nem a város feladata, de kéri, hogy a Közút felé jelezzék, hogy tisztítsák
ki azokat az árkokat, hiszen a dudák és átereszek már teljesen eltömődtek. A kutyaiskola és az
autóalkatrész bolt, valamint a Malomtó szél felől, a kerékpárút mellett levágják a füvet a Közút
munkatársai, de a másik oldalon, az árkos területen nem. A lakók a járdájuk melletti részt rendben
tartják, de a mély árkokat nem tudják. Kéri, hogy ezt jelezzék a Magyar Közút felé, a fűnyírást és az
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árkok tisztítását is, mert ezek már nem alkalmasak arra, hogy a víz átfolyjon rajtuk, inkább csak
elszivárog a víz.
Dr. Csáky András polgármester: az elmúlt hetekben személyes egyeztetés történt a Magyar Közúttal,
melyen ezeket a problémákat is felvetették. Próbálnak megállapodásra jutni a Várvaggal, de ott is
emberhiány van, nincs megfelelő számú munkaerő, aki a fűkaszálásokat végezné. A munkákat
ütemezetten végzik. Az Alszegi úton is – a Magyar Közút helyett – a nagyobb mederkotrásokat el
fogják végezni (kérdés, hogy mikor), de természetesen amit tudnak, megtesznek.
Tarr Felicián: az útalapok készítése, lezárása priorizálva lett és polgármesteri határozattal lett
elfogadva. Ezeknek a folyamata hogy áll, melyik utcáknál indult el a beruházás? Ezek az utcák
(körzetében is) eléggé kátyúsodnak már, lakossági jelzésekre alapozva is kérdezi, hogy mikorra
várható a megvalósulás.
Dr. Csáky András polgármester: írásban válaszolja meg a kérdést, 15 napon belül.
Magyar Károly: örül a csapadékvíz elvezetésnek a Mező utcán és a Malomtó szélen. Az a munka
viszont vagy nincs befejezve, vagy csapnivaló. Tele folyik az árok földdel, képeket küldött róla
polgármester úrnak. Az út szélén nem murvázták fel, a földdel belemosódott, már most félig vannak
a betonvályúk. A régi lakók, akik már eddig is kibélelték az árkokat 40×40-es lapokkal, már elkezdték
burkolni ismét, hogy ne szakadjon be a föld. Kérdezi, hogy ez szabályos-e, kell-e engedélyt kérni
hozzá vagy bárki megteheti?
Dr. Csáky András polgármester: ez az elmúlt hetekben visszatérő probléma volt, a bizottsági üléseken
is szóba került. A beruházás még folyamatban van. Amikor ezt először jelezték a műszaki ellenőrnek,
kérték, hogy nézze meg, nyilatkozzon arról, hogy megfelelően zajlik a munka. A beruházás még az
előző ciklusban kezdődött el, akkor fogadták el az ezzel kapcsolatos terveket, és a terveknek
megfelelően folyik a kivitelezés. A betonvályú széle ill. az út felülete között lévő rézsűn növő fű tartja
meg ott a földet, több helyen is így csinálták korábban, és így is működik. Nyomatékosan felhívták a
műszaki ellenőr figyelmét, hogy erre figyeljen. Bíznak abban, hogy erre végső megoldást fognak
találni.
Dr. Gujka Attila irodavezető: ennek utánanéz, a felvetett kérdéseket pedig továbbította a műszaki
ellenőrnek, hogy írja le az álláspontját. Amint ez megérkezik, továbbítani fogja a képviselő úr felé.
László Ágnes: Dr. Gujka Attila irodavezető úr elmondta, hogy a kátyúzások a négyszög körúton belül
lesznek, de úgy gondolja, megnyugodhatnak a képviselők, hogy az év folyamán a külső részeken is
lesz kátyúzás.
Csatlakozik polgármester úrhoz: tapasztalata szerint a Várvag igyekszik mindent megtenni, a
fűkaszálások folyamatosak. Az időjárás most nagyon kedvezett a gazosodásnak, türelemmel kell
lenni ezzel kapcsolatban. Két nappal ezelőtt a Szűcs telepen is kaszált a Várvagos gép. A gyomirtást
még várják.
Lakókörnyezetéből, de nem a körzetéből lakossági panasz érkezett hozzá néhány hónapja, és várni
kellett volna a kátyúzásra, de a Várvag mégis kisegítette az ott élőket, hiszen egy 10 cm mély lukat
kellett ott betömni. Köszöni a munkájukat, illetve azt a munkát is megköszöni, amit a Vitéz utcai
vízelvezető árok bélelésénél végeztek. A közmunkásoknak és a munkatársaknak is megköszöni ezt a
munkát, nagyon szép lett az árok.
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2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
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Száma: C/21.007/2021.

MEGHÍVÓ
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. június 17-én (csütörtökön) délelőtt 9:30 órai kezdettel
ülést tart a Városháza Dísztermében, melyre tisztelettel meghívom.
A Képviselő-testület „lakossági félórát” tart 9:30 órától 10 óráig,
amelyet a napirend elfogadása és megtárgyalása követ.
NYILVÁNOS:

1.) Bácsvíz Zrt. 2020. évi mérlegbeszámolója
Szakmai előterjesztő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató

E

2.) DTKH Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója
Szakmai előterjesztő: Agatics Roland ügyvezető

E

3.) „Ceglédi Mindennapi Kenyerünk” Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet beszámolója
Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző

E

4.) Családok átmeneti otthona – ellátási szerződés megújítása

M

5.) Javaslat a Kossuth Múzeum működési engedélyének módosítására
Szakmai előterjesztő a 4-5. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető

E

6.) Beszámoló a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésekről
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

M

7.) A 61/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat módosítása
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő az 1-7. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

E

8.) A 8/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítása – Rendelet
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

M
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9.) „2001/HU/16/P/PE/008” Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális települési szilárd
hulladékgazdálkodási rendszere tárgyú Kohéziós Alap projekt 2020. évi pénzügyi
tájékoztatója
Szakmai előterjesztő: Markóné dr. Somodi Enikő kontroller

E

10.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása –
Rendelet

M

11.) Cegléd 0987/40 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adása

M

12.) 2021. évi önkormányzati sporttámogatási keretösszegre beérkezett pályázatok elbírálása
13.) Cegléd, Teleki utca - Köztársaság és Puskaporos utca közötti szakaszának egyirányúsítása

E

14.) Trafibox telepítése

E

15.) 77/2019. (III.21.) Ök. határozat módosítása
Szakmai előterjesztő a 10-15. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető

M

16.) VP6-7.2.1.1-21 pályázat benyújtása

M

17.) Kültéri okos illemhely létesítése Cegléden a Vörösmarty téren
Szakmai előterjesztő a 16-17. napirendeknél: Vasvári Csaba ügyvezető

M

18.) Cegléd, volt Dózsa György laktanya 1. és 2. számú legénységi épület adásvételi szerződés
megkötésének halasztási kérelme

E

19.) Cegléd, belterület 1622/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése

M

20.) Cegléd Kőrösi út 4. szám alatti üzlethelyiség értékesítése
Szakmai előterjesztő a 18-20. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő a 9-20. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

E

21.) Önálló képviselői indítvány (közterület névadása)
Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő

E

22.) Önálló képviselői indítvány (Gyalogátkelőhely létesítése Cegléd Széchenyi út 14. sz. előtt
az óvodánál)
Előterjesztő: Magyar Károly önkormányzati képviselő

E

23.) Képviselői indítvány (Zöldhulladék lerakó udvar és komposztáló létesítése)
Előterjesztők: Fehér István, Földi Áron, László Ágnes és Magyar Károly önkormányzati
képviselők
24.) Az óvodai csoportok és a maximális csoportlétszám engedélyezése a 2021/2022-es
nevelési évre
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető

E

E

2

25.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása

E

26.) A 2021. II. félévi munkaterv elfogadása
Szakmai előterjesztő a 25-26. napriendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

M

27.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő a 24-27. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

E

28.) Önálló képviselői indítvány (Közterület funkciójának meghatározása, hrsz 2055/2)
Előterjesztők: Kocsó Tamás bizottsági tag és Kónya Ágnes önkormányzati képviselő

E

29.) Egyebek
30.) Kérdések, interpellációk
ZÁRT:

31.) Javaslat díszpolgári cím adományozására

M

32.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézményvezetőjének helyettesítése
Előterjesztő a 31-32. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

M

33.) Javalat 2021. év köztiszviselője kitüntetés adományozására
Szakmai előterjesztő a 31-33. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

M

34.) Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet közérdekből bérbe adott lakásigénye
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester

M

35.) Egyebek
Cegléd, 2021. június 10.
Dr. Csáky András
polgármester
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