JEGYZŐKÖNYV

Cegléd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2021. szeptember 22-i
nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 22-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, Klément György, Kónya Ágnes, László Ágnes, Magyar
Károly, Takátsné Györe Anett és Tarr Felícián képviselők.
Távolmaradását jelezte: Fehér István és Rimóczi Gábor képviselő.
Későbbi érkezését jelezte: Dr. Czinege Imre képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Szoboszlay Árpádné
aljegyző, Mádi Csaba irodavezető, Dr. Gujka Attila irodavezető, Sipos Nikolett pénzügyi
irodavezető-helyettes, Jáger Mária irodavezető, valamint 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.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fővel jelen van, így határozatképesen kezdi meg munkáját.
Fehér István és Rimóczi Gábor képviselők távolmaradásukat jelezték, az ő távollétük igazolt, Dr.
Czinege Imre képviselő úr későbbi érkezését jelezte.
Az ülés megkezdése előtt köszönti az olimpikonokat. A Tokióban megrendezésre kerülő nyári
olimpiai játékok a sportolói létszám és az érmek számát tekintve is Cegléd legsikeresebb olimpiája
volt. Soha korábban nem volt ennyi (7) ceglédi, vagy ceglédi kötődésű sportoló egyszerre az
olimpián. Az eddigi rekordot Helsinki tartotta 5 ceglédi kötődésű versenyzővel, de végül „csak” 4-en
szerepeltek sportágukban a versenyeken. Egy birkózó betegség miatt nem tudott szőnyegre állni. A
Ceglédi Sportmúzeum adatai alapján eddig 16 alkalommal, 28 ceglédi kötődésű birkózó vett részt az
olimpiákon. Ehhez jött most hozzá 7 sportoló, igaz, közülük a Lőrincz testvérek korábban már jártak
olimpián. Tokió előtt 5 olimpiai és 2 paralimpiai érmese volt városunknak, ez a szám most 9-re nőtt,
azaz az olimpiai érmek számát tekintve majdnem megduplázódott. Ceglédnek 2 olimpiai és 1
paralimpiai bajnoka volt Tokió előtt, hozzájuk csatlakozott Lőrincz Tamás birkózó. Ezüstérmeseink
Ungvári Miklós és Lőrincz Tamás voltak Londonból és most Tamás öccsével, Viktorral bővült a
névsor. Bronzéremből egy-egy jutott az olimpiáról és paralimpiáról, most pedig két vízilabdázónk
Jansik Szilárd és Pásztor Mátyás is büszkélkedhet ilyen éremmel.
A magyar sportolók nagyon sikeres olimpiát zártak Tokióban, összesen 20 érmet szereztek, ebből
három ceglédi sportoló volt érintett, ami az érmek számának 15%-a. Az érmet szerzett ceglédi
sportolókra nagyon büszkék, hisz jó hírét vitték a városnak. Tudják jól, hogy egyedül nem lettek
volna képesek ezt az eredményt elérni. Köszönet illeti a szülőket és mindvégig ott álltak mellettük.
Köszönet illeti az edzőket, akik a csúcsra segítették őket, és nem utolsó sorban köszönet illeti a
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feleségeket, párokat, és a gyermekeket, akik elviselték a távollétek hosszú heteit, hónapjait.
A testületi ülésen a város polgárai nevében köszönti Lőrincz Tamás és Lőrincz Viktor, valamint
Ungvári Attila olimpikonokat, számukra emlékérmet és üvegplakettet ad át, megköszönve számukra
a kiváló teljesítményt.
Az olimpikonok köszöntése után elismerő oklevelek átadására került sor. Dr. Csáky András
polgármester úr felolvassa Hegedűs Ágota alpolgármester laudációját, akinek az emberi erőforrások
minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott. Átadja számára az oklevelet és
emlékérmet. (A laudáció a jegyzőkönyv A jelű melléklete.)
Dr. Csáky András polgármester úr felolvassa Kissné Kocsi Mária laudációját, akinek az emberi
erőforrások minisztere elismerő oklevelet adományozott. Átadja számára az oklevelet. (A laudáció a
jegyzőkönyv B jelű melléklete.)
Dr. Csáky András: az előzetesen kiküldött napirenddel kapcsolatban módosítást tesz, az 5.
napirendként kiküldött előterjesztést visszavonja, a napirendek sorszámozása ennek megfelelően
változik.
Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta az ülés módosított
napirendi pontjait:
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.) „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2020. évi beszámolója
Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző
2.) Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött szerződés módosítása
3.) Beszámoló Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben végzett
munkájáról
Szakmai előterjesztő a 2-3. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
4.) Közhasznú Gazdasági társaságok 2021. II. n. évi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők: Gazdasági társaságok ügyvezetői
5.) 2021. évi költségvetés előirányzat-módosítások – Rendelet
6.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről
7.) Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület támogatása
8.) Ceglédi Vasutas Sportegyesület támogatása
Szakmai előterjesztő a 5-8. napirendeknél: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes
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9.) „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2021” c. pályázati kiírásra beérkezett
pályázatok elbírálása
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna városi főépítész
10.) Szentháromság szobor lépcső és kovácsoltvas kerítés felújítása
11.) Gál József Sportcsarnok termálvíz hasznosítása
12.) Gyalogátkelőhely kialakítása a Széchenyi úton
Szakmai előterjesztő a 10-12. napirendeknél: Vasvári Csaba ügyvezető
13.) Déli úti zebra kialakítása
14.) Sportcsarnok beruházás, együttműködési megállapodások jóváhagyása
15.) Cegléd, Téglagyár utca rendezése – villanyoszlopok áthelyezéséhez pótfedezet biztosítása
16.) Cegléd, 1641 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
Szakmai előterjesztő a 13-16. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető
17.) VÁRVAG Nonprofit Kft-vel kötött Feladatellátási keretszerződés módosítása
18.) VÁRVAG Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv módosítása
19.) VÁRVAG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
20.) Cegléd, Kőrösi út 4. szám alatti 54 m2 üzlethelyiség (volt presszó) értékesítése
21.) Cegléd, belterület 1620/4 hrsz-ú ingatlan bérbeadása, értékesítése
22.) 8771/2 hrsz-ú ingatlan átminősítése, értékesítése
23.) Cegléd, belterület 9182 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése
24.) Cegléd külterület 0987/65 hrsz-ú ingatlanból telekhatár rendezéssel 1692 m2 ingatlanrész
értékesítése bérlő részére
25.) Cegléd, Kossuth Ferenc u. 56. garázshelyiség bérleti szerződésének határozatlan időre
történő meghosszabbítása
26.) Cegléd Jászberényi út 3. szám alatti Társasházban lévő 25 m2 üzlethelyiség értékesítésre
kijelölése
Szakmai előterjesztő a 17-26. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő az 1-26. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
27.) Önálló képviselői indítvány (2055/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről)
Előterjesztő: Kónya Ágnes önkormányzati képviselő, Kocsó Tamás bizottsági tag
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28.) Önálló képviselői indítvány (Csatlakozás Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai
Szövetségéhez)
Előterjesztők: Takátsné Györe Anett és Dr. Ferenczi Norbert önkormányzati képviselők
29.) Önálló képviselői indítvány (55/2021. (II.15.) és az 51/2021. (II.15.) számú polgármesteri
határozat módosítása)
30.) Önálló képviselői indítvány (Hubertus park tematikájának és finanszírozásának ütemezése)
Előterjesztő a 29-30. napirendeknél: László Ágnes önkormányzati képviselő
31.) Szándéknyilatkozat a Lövész Utcai Óvoda átszervezéséről
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester
32.) Az óvodák 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
33.) CVÖ hivatalos honlapjának akadálymentesítését célzó megújítása
34.) Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása a MÁK ellenőrzés megállapításai alapján
– Rendelet
35.) Területi védőnői körzetek felülvizsgálata - Rendelet
36.) A ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzet önkormányzati működtetése,
pályázat kiírása
37.) Beszámoló a 36/2021. (VII.29.) Ök. határozatot érintő intézkedésekről
38.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő a 32-38. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő a 31-38. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
39.) Egyebek
40.) Kérdések, interpellációk
ZÁRT:
41.) Gazdasági társaságok 2021. évi II. n. évi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők: a Gazdasági társaságok ügyvezetői
42.) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő a 41-42. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
43.) Egyebek

4

# 6495
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

1.) NAPIREND: „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2020. évi beszámolója
Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: köszönti az ülésen az alapítvány vezetőjét. A Gazdasági Bizottság, a JogiÜgyrendi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolják 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 a javaslatot és meghozta határozatát.
41/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2020. évi beszámolóját.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6496
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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2.) NAPIREND: Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött szerződés módosítása
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: köszönti az ülésen az elnök urat. Az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Humán Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolják 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 a javaslatot és meghozta határozatát.
42/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Módosítja a Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2020 június 26-án megkötött
Közigazgatási szerződést, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
41/2021. (IX. 22.) Kt. határozat melléklete
KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről Cegléd Város Önkormányzata (képviseli Dr. Csáky András polgármester, székhely:
2700 Cegléd, Kossuth tér 1., bankszámlaszám:11742025-1573123, adószám: 15731230-2-13, KSH statisztikai
számjel: 12731230-8411-321-13, törzskönyvi azonosító szám: 394778) (a továbbiakban: CVÖ) ,
másrészről a Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli Jakab István elnök, székhely: 2700
Cegléd, Kossuth tér 1., bankszámlaszám: 11742025-15828462, adószám: 15828462-1-13, KSH statisztikai
számjel: 15828462-8411-371-13 törzskönyvi azonosító szám: 828462 (a továbbiakban: CRNÖ) között, alulírott
helyen és időben, a következő feltételekkel:
1.) Előzmények:
CVÖ és a CRNÖ között 2020.június 26-án Közigazgatási szerződésben rögzítették az önkormányzati működés
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a
költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, a nyilvántartási tevékenységgel, valamint a
belső ellenőrzési és a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó feladatokat.
2.) CVÖ és a CRNÖ a Közigazgatási szerződést az alábbiak szerint módosítják:
2.1. A Közigazgatási szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.3. Pénzügyi ellenjegyzés
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a
pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell
igazolni.
A CRNÖ kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyző által írásban kijelölt, a Hivatal
állományába tartozó köztisztviselő jogosult a pénzügyi ellenjegyzésre.”
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3.) A 2020. június 26-án kelt Közigazgatási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok
maradnak.
4.) A Közigazgatási szerződés 2. számú módosítását Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
……/2021. (IX. 22.) Kt. határozatával, míg Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete a …./2021. (IX. 25.) CRNÖ határozatával hagyta jóvá.
Cegléd, 2021. szeptember ….

......................................................................................

.....................................................................................

Dr. Csáky András polgármester
Cegléd Város Önkormányzata

Jakab István elnök
Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

A szerződést ellenjegyzem:
.............................................................................
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
# 6497
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

3.) NAPIREND: Beszámoló Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben végzett
munkájáról
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a testületnek.
Jakab István elnök, Ceglédi Roma Nemzetiségi Önkormányzat: azzal szeretné kiegészíteni a
beszámolót, hogy a törteli istentiszteleteket nem a HIT Gyülekezete tekintélye alatt tartják.
Alapítottak egy egyesületet, Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület, az ő tekintélye
alatt végzik ezeket a munkákat több éve.
Dr. Csáky András: kritikai megfogalmazása lenne. Nehezen élték meg, hogy tavaly, amikor a
legnagyobb Covid járvány volt, és mindent megtettek annak érdekében, hogy akinek szüksége van
rá, az élelmiszerhez jusson, és a roma önkormányzat segítségét kérték abban, hogy a kisebbségek
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körében az élelmiszer szétosztásában vegyenek részt, akkor ezt nem vállalták. Ezt nehezen élte meg,
ezért tartózkodni fog a szavazásnál.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.
43/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 2020. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

#6498
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

4.) NAPIREND: Közhasznú Gazdasági társaságok 2021. II. n. évi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
44/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki utca 12.) 2021. II.
negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását.
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6499
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
45/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(2700 Cegléd, Gubody utca 28.) 2021. II. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6500
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
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46/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft., (2700 Cegléd, Kossuth
tér 5/A) 2021. II. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6501
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Távol
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Dr. Csáky András polgármester úr az önkormányzat nevében köszöni a gazdasági társaságok
tevékenységét, további sikeres munkát kíván számukra.
5.) NAPIREND: 2021. évi költségvetés előirányzat-módosítások – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 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 17/2021. (IX.30.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 5/a sz. melléklete.
# 6502
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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László Ágnes
Magyar Károly
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Dr. Czinege Imre
Fehér István
Rimóczi Gábor

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

6.) NAPIREND: Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
A Gazdasági Bizottság ülésén kritika illette a Hivatalt, de inkább a polgármestert, hogy kvázi semmi
nem történik a városban, és a költségvetés során elfogadott beruházások nem, vagy nagyon lassan
haladnak. Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy utak, járdák esetében elkészült a Nyár utca, Csengeri
utca, Dinnyéshalom utca útalap építése, Akasztó szélnél útalap építése, Szalag utca útalap építése,
Szent Imre herceg utca járda javítása. Vörösmarty tér aszfaltozása, Pásztor utca felületi zárása,
Kámán utca, Aranymeggyes utca, Blaha Lujza utca és Puttony utca felületi zárása.
Meg van rendelve és még idén elkészül a Harang utca útalap építése, Őrház utca járdaépítése, Pesti
út járda javítása, a Vörösmarty tér murvás rész javítása.
Felmérés alatt a Zöldfa utca szakaszos útjavítása és a Darázs utca szakaszos útjavítása.
A Kossuth Ferenc utca 52-56. tövében futó járda javítása esetében a társasháztól ígéret van arra, hogy
mivel résztulajdonosok, hogy a javításba beszállnak.
Elmaradt a Téglagyár utca, erről döntött a testület, az oszlopok áthelyezése miatt, a Gólya utca csapadékvíz-elvezetőt kell előtte rendezni és a Rákóczi út 26-28. szám előtt térkő javítása, mint utóbb
kiderült, ez nem önkormányzati terület.
Közvilágítás tekintetében készen van a Hunyadi utca, játszóterekre szolár lámpák felszerelése, 18 db
LED-lámpatest sűrítés több utcában, Vadász utca lámpatest sűrítése, Örkényi úti játszótérre szolár
lámpatest, a Horgász utca (Szövetkezet utcát követő szakasz) és a Hubertus parkon belül lévő
lámpatest cseréje.
Nincs a listában, de elkészült a 311-es út mellett és a Fűtőház utcai parkban szolár lámpák
felszerelése.
Tavalyról fennmaradt, idén elkészült az Unghváry László utca, Gólya utca, Szőkehalom dűlő és a
Vak Bottyán utca közvilágítás bővítése. Még az idén elkészül a Bajcsy-Zsilinszky téren lévő
lámpatestek cseréje.
Idei évben megrendelésre került, kivitelezés jövőre (ez a kivitelezőtől függ, akkorra vállalta): az
Ugyer - Iskola dűlő, a Kadar utca, a Csókás József utca, az Ölyv utca, a Csengőbarack utca, a Szent
Márton utca, az Ugyer VI. dűlő, az Ugyer 16. dűlő és a Körte utca közvilágítás bővítése.
Elkészült a Cegléd-Ceglédbercel közötti kerékpárút megvalósíthatósági tanulmányterve. Meg van
rendelve és idén elkészül a Zöldházak előtti parkoló, zöldterület tervezése, Kazinczy utca út és
csapadékvíz-elvezetés tervezése, a Rákóczi út 60. belső udvar felújításának tervezése, a Nyárfás dűlő
útfelújításának tervezése, a Szövetkezet utca csapadékvíz elvezetésének tervezése, a Búvár utca páros
oldal járdaépítés megtervezése.
Megrendelve, folyamatban a Kossuth Ferenc utca 4-6. előtti közterület felújítása (Rossmann előtt),
amelynek folytatását tervezik a források rendelkezése állása esetén.
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Nagy volumenű beruházások a tervek nélkül nem megvalósíthatók. Tervezés alatt, tervek idén
elkészülnek, így jövőre költségvetés függvényében megvalósítható a Jókai utca csapadékvízelvezetés rendezése, a Kazinczy utca út és csapadékvíz-elvezetés rendezése, a Sorház utca út és
csapadékvíz-elvezetés rendezése, az Alkotmány utca Szív és Kossuth tér közötti szakaszának
kivitelezés, út és csapadékvíz tekintetében, valamint a Csengettyűs utca út és csapadékvíz rendezése.
Megrendelés folyamatban, idén még meg kívánják valósítani a Horgász utca útalap helyreállítását és
aszfaltozását, a Vak Bottyán utca járda felújítását, a Földváry Károly utca aszfaltozását a Csutak
Kálmán utca és Béla utca között, a Kossuth Lajos utca aszfaltozását.
Idén nem tudják megvalósítani a Rákóczi út 37-43. mögötti udvar javítását, a Köztársaság utca és
Dugovics utca sarkán a járdaépítést (nem tudni pontosan, hogy itt mi a feladat), kutyafuttatók
kialakítását – bár a meglévő kutyafuttatók kihasználtsága alapján ezt megfontolná -, a Kálvária temető
előtti járda felújítását és a Bem utca 2-7. között a járda felújítását.
Csapadékvíz: kész van a Darázs utca szikkasztóárok kialakítása, a Külső-Kátai út Széchenyi út és
Összekötő út közötti csapadékvíz-elvezető árok javítása, megrendelve, és idén megvalósul a
Köztársaság utca – Kisfaludi utca sarok csatorna áteresz javítása, a Lövész utca szikkasztóárok
kialakítása, a Sarló utca Madár utca és Déli út közötti páratlan oldal mederburkolattal való ellátása, a
Csutak Kálmán utca Déli út és Várkonyi utca közötti árok felújítása, Mikes utca és Nyereg utca sarkán
a szikkasztóárok kialakítása, a Rét utca, Mocsár utca és Mikes utca közötti szikkasztóárok kialakítása.
Árajánlatra várunk a Kámán utca árok profilozására, az Istvánligeti utca szikkasztóárok kialakítására,
a Kovács utca mederburkolatára (a meglévő szikkasztónál), a Gólya utcai szikkasztó árok pedig
felmérés alatt van. Terveztetni kell a Madár utca (Kertész u – Damjanich u. közötti) csapadékvízelvezetését.
Miután még nem érkezett árajánlat, még nem tudtak foglalkozni a Csíkos szél csapadékvíz-elvezetés
rendezésével, a Kéve utca szikkasztóárok kialakításával, a Fűtőház utca csapadékvíz-elvezetés
rendezésével.
Egyéb beruházások: mindenki láthatja, a Nagykőrös-Cegléd közötti kerékpárút jól halad, határidőre,
tehát januárra kész lesz. A piac beruházás folyamatban van, a felújítás zajlik, napelemtelepítésre új
közbeszerzési eljárást kell kiírni, mivel azt a kivitelezőt, akivel korábban megállapodást kötöttek,
időközben a rendőrség letartóztatta. A bölcsődefejlesztés folyamatban van, a tervek elkészültek, a
közbeszerzés előkészítés alatt van. Szent Imre herceg utca folyamatban van, néhány héten belül
elkészül és még az idén természetesen a József Attila utca is. A csapadékvizes projekt folyamatban
van. Az Ovisport pályázat elkészült, a hulladékpályázat elkészült, 12 milliót nyert a város, a
megvalósítás megtörtént. Az Aszaló utcai ivóvíz kiépítése elkészült. A gyalogátkelőhelyek
kivitelezése a Déli út és Bocskai utca kereszteződésére folyamatban van, a tervek elkészültek, az
építési engedély megvan, a megvalósítás idén megtörténik. Buszmegállók kialakítása a Külső-Budai
úton folyamatban vannak, a tervek elkészültek, építési engedélyre várnak. A Béke téri (Lövész és
Vadász utca közötti szakasza) csapadékvíz elvezető csatorna megépült, illetve a Vadász utcai
átereszek kitisztítása megtörtént. A Téglagyár utca rendezése folyamatban van, az oszlopáthelyezés
meg van rendelve. A Csikós szél és Szellő utca közműfejlesztése az újonnan kialakított ingatlanoknál
folyamatban van, a tervezés zajlik. Hídfelújítás karbantartás: az Ugyeri híd felújításának műszaki
szempontjai a KÖTIVIZIG-gel egyeztetve, a tervezőtől árajánlatot várnak. A Bácsvíz koordinálásban
zajlik a víziközmű rendszerek energiahatékonysági pályázata, ez is folyamatban van,
energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlására kerül sor, a közbeszerzési eljárás bírálata még
folyamatban van. A termálfürdőnél a WC kialakításával kapcsolatban a műszaki átadás megtörtént,
a Népegészségügyi Intézet határozatára várnak. A pumpa pálya elkészült, a Vörösmarty téren az okos
WC egy hónapon belül elkészül, az Ipari Park, a Jászberényi úti felüljáró folyamatban van, ez utóbbit
remények szerint október közepén átadják, a művelődési házban egyrészt a fűtés korszerűsítés,
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kazánok cseréje történt meg, a beázást megszüntették azzal, hogy a tető bádogozását felújították,
illetve a korábban évek óta problémákat jelentő szennyvíz elvezetést is megoldották azzal, hogy
teljesen új csatornarendszer kerül kialakításra, ez jelenleg is folyamatban van. A sportcsarnok
beruházás is folyamatban van.
Erről kívánta tájékoztatni a Képviselő-testületet.
Dr. Ferenczi Norbert: valóban a Gazdasági Bizottság ülésén történt egy olyan figyelemfelhívás a
polgármester úr felé, hogy a megrendelések tekintetében legyen figyelemmel arra, hogy az
előirányzat jelenléte a költségvetésben elegendő arra, hogy az adott beruházásokat meg tudja
rendelni. Ez azért került ennél a napirendnél terítékre, mert a likvidhelyzet megengedte volna azt,
hogy nyáron végezzék el ezeket a munkálatokat, illetve megengedte volna azt – most így
visszatekintve -, hogy például a közvilágítással kapcsolatos megrendelések februárban, a költségvetés
elfogadásakor kimehessenek, és akkor nem csúszik át a következő évre, ahogy polgármester úr is
elmondta, hanem az idei évben kivitelezhető lett volna. Ugyanúgy, ha elkezdték volna a Budai úti
buszmegálló tervezését, ami egyébként az előző költségvetésben is benne volt, akkor valószínűleg
nem csúszik át a következő évre, ami most már meg fog történni.
Ha esetleg az 55. határozatban benne lévő Jókai utca csapadékvíz elvezetése vagy a Kazinczy utca
csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatban megkapják azokat az információkat, hogy ezeknek az
útjavítással együtt indokolt a kivitelezése, akkor tudnak ezen a rendelkezésen változtatni, és a
likvidhelyzet lehetővé tette volna ezeknek az utcáknak az idei rendezését is.
Szó sem volt arról a bizottsági ülésen, hogy polgármester úrnak azt mondták volna, hogy nem történik
semmi, sőt köszönik szépen az együttműködést, mert ezek a döntések a Képviselő-testület által
meghozott döntések, és azok mentén halad polgármester úr a végrehajtással, de alulbecsülte azt az
anyagi teljesítőképességet, ami ebben a költségvetésben benne volt. Több is belefért volna idén,
például ezek, amiket elmondott, közvilágítás, vagy a Budai úti buszmegálló, tovább nyújtózkodhattak
volna, most viszont, hogy a likvidhelyzet ilyen rózsás (mert rózsás, és ezért köszönet illeti a
polgármester urat), lehetővé tenné a megrendeléseket, de nem tudnak beszállítókat, kivitelezőket
találni, mert ezt az időjárás és a kivitelezők betáblázottsága nem teszi lehetővé.
Szó sem volt arról, hogy azzal vádolták volna polgármester urat, hogy nem történt semmi,
végrehajtotta a Képviselő-testület által meghozott döntéseket, de több is belefért volna, ez a
likvidhelyzetből látszik.
Dr. Csáky András: a polémia abból alakult ki, hogy közvetlenül a félévi beszámolót megelőzően
kapta meg a város azt a 388 millió forintos, részleges kompenzációt, amely az iparűzési adó
elvonásából fakadt. Akkor is és most is azt mondja, hogy mindaddig, amíg fedezet nem áll
rendelkezésre, semmiféle munkát nem engedélyez megrendelni, mert azzal törvényt szegne. Ahogy
a pénz rendelkezésre állt, fokozatosan elkezdték ezeket a munkákat.
Tájékoztatásul elmondja, hogy egy tervezés nem egy-két napba telik, arról nem is beszélve, hogy a
közmű egyeztetések – kiemelve az áramszolgáltatót – katasztrofális lassan mennek, hónapok telnek
el, mire az ezzel kapcsolatos jóváhagyásokat megadják.
Ebből adódhatott az a látszat, hogy bár félévkor nagyon jó volt a likvidhelyzet, és most is az hála
Istennek, de nem indultak el a munkák, mert akkor érkezett meg a pénz a számlára.
(Dr. Czinege Imre képviselő megérkezett az ülésterembe, a testület létszáma: 13 fő.)
László Ágnes: kérése, hogy ezt a beszámolót megkaphassák a képviselők e-mailben, amit most
polgármester úr elmondott.
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A beruházásokkal kapcsolatban hozzáteszi, vannak olyan kérései a körzetével kapcsolatban, amik
még folyamatban vannak, de nem szabad elfelejteni a likvidhelyzeten túl, hogy az év első felében
még pandémiás időszak volt, tehát nagyon sok mindenen múlott az is, hogy dolgozhatnak-e vagy
sem.
Takátsné Györe Anett: ennyire részletes beszámolót talán még sosem hallott arról, hogy mi is történt,
az utolsó járdajavítás, és árokbélelés kapcsán, ami úgy gondolja, nem a nagyobb beruházásokhoz
kapcsolódó. Nagyon jó, hogy ezek is megtörténtek, de nem ezt próbálták bizottsági ülésen mondani.
Több testületi ülésen is elhangzott, hogy igen, tervezni kell, terveket készíteni, mert ugyanígy, ezért
készülhet el a Szent Imre herceg utca és a Jókai utca, mert azoknak a terveit elő lehetett venni a
fiókból, azok valamikor elkészültek. Úgy gondolja, már nem kell hivatkozni a pandémiára, nagyon
sok olyan háttérmunka van, amivel előre lehet haladni, készülni kell a kiírt pályázatokra, mert
várhatóan érkeznek a pályázatok, és akkor be tudnák adni és tudnának haladni. Úgy gondolja, hogy
a kormányzati pénzre való hivatkozás sem alapos, mert a számokból jól látható, hogy ez körülbelül a
felét jelenti, tehát lehetett volna több beruházást is elkészíteni ezen túl, vagyis a testületi döntések
határozatait végrehajtani. Most már azért nem találnak kivitelezőt, mert elmentek máshova dolgozni.
Nagyon fontos az előregondolás, a tervezés, és egy önkormányzat működése eddig nem úgy történt,
hogy beérkezett a pénz és elköltik, hanem előregondolnak, terveznek, megrendelik a munkát, mert
várhatóan az adóbevételek beérkeznek, a költségvetésnél is ezért építik be előre azokat a
munkálatokat, amiket a képviselők terveznek. Így lehet sikeresebben, eredményesebben gazdálkodni,
és nagyobb beruházásokat végezni. Véleménye szerint az elmúlt év még elbírt volna több beruházást
úgy, mint az elmúlt években.
Dr. Csáky András: no comment, erre szokták mondani.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
47/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről készített
beszámolót.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
# 6503
Dr. Czinege Imre
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

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Fehér István
Rimóczi Gábor

Igen
Igen
Távol
Távol

7.) NAPIREND: Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület támogatása
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek a Gazdasági Bizottság által megfogalmazott,
módosított határozati javaslatot. Az előterjesztett 20 millióval szemben 35 millió forint
visszatérítendő támogatás nyújtását javasolják.
Dr. Ferenczi Norbert: tekintettel a bizottság javaslatára, kéri, hogy arról szavaztasson a polgármester
úr.
Földi Áron: a bizalmat jobban megalapozná az, ha egy szerződésbe nem írnák bele azt soha, hogy a
szerződést be kell tartani. Itt odaírják, hogy a határidőt be kell tartani a visszafizetés kapcsán, és azt,
hogy nincs hosszabbítás. Ha nem írják bele ezt, akkor eleve nincs hosszabbítás, akkor kell fizetni és
kész. Azt látja a sportegyesületekkel kapcsolatban, hogy nincs meg az alapvető bizalom.
Dr. Csáky András: több tízmillió forint vissza nem fizetett támogatás van a sportegyesületeknél, amik
így indultak. Úgy véli, ezzel semmi gond nincsen.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a Gazdasági Bizottság által módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta
határozatát.
48/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesületnek (2700 Cegléd, Újváros szél 17.)
(a továbbiakban: Egyesület) 35.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt 2022. december 31ig.
2.) Az 1. pontban foglalt támogatást az alábbi feltétellel adja meg:
2.1. az 1. pont szerinti támogatás visszafizetési határideje nem meghosszabbítható.
2.2. Az Egyesület támogatási összeg biztosítékaként, a támogatási összeg visszafizetésére
irányuló követelés érvényesítése céljából köteles Cegléd Város Önkormányzata részére a
támogatás mértékéig 2023. február 28-ig terjedő hozzájárulását adnia ahhoz, hogy az
Önkormányzat az Egyesület bankszámlájára inkasszót (átutalási megbízás) nyújtson be az
Egyesület szerződésszegésének esetére.
3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezet összegét a 2021. évi költségvetésben az
önkormányzat saját forrása terhére biztosítja.
4.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges támogatási szerződés megkötésére és a nyilatkozatok
megtételére.
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5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1,2,3,5 pont: azonnal
4. pont: 2021. október 8.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6504
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Magyar Károly
Nem
László Ágnes
Tart.
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

8.) NAPIREND: Ceglédi Vasutas Sportegyesület támogatása
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek a Gazdasági Bizottság által megfogalmazott,
módosított határozati javaslatot. Az eredeti előterjesztéssel szemben vissza nem térítendő támogatást
nyújtását javasolják.
Dr. Ferenczi Norbert: a Gazdasági Bizottság ülésén is felmerült az, hogy mi történjen azzal a ténnyel,
hogy a CVSE-nek jelen pillanatban adóssága van. Ott felmerült az összevezetés lehetősége, de a
kérelem arra vonatkozik, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanon egy beruházást szeretne
végrehajtani a küszöbön álló birkózócsarnok körül. Ha a tartozását összevezetik ezzel a pénzzel,
akkor nem jut ahhoz a lehetőséghez, hogy ezt a beruházást meg tudja csinálni. Valószínűleg az lesz
a jó megoldás, ha határidőzik annak a tartozásnak a visszafizetését ebben a döntésben, ami a CVSE
részéről vitatott is volt a Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott tájékoztatás szerint. Ha jól tudja, a
CVSE elismerte ezt a tartozását.
Akkor tudnak tehát jó döntést hozni és akkor tudják a CVSE céljait, valamint a városi ingatlan céljait
is jól szolgálni, ha odaadják ezt a támogatást – nyilván a Gazdasági Bizottság javaslata alapján vissza
nem térítendő módon, és ütemezik a most már elismert tartozást, méghozzá úgy, hogy azt 2022.
december 31-ig fizesse vissza.
Javasol egy sort kiegészítésül ebbe, a Gazdasági Bizottság által módosított határozati javaslatba,
méghozzá azt, hogy „3. Együttműködési megállapodást köt Cegléd Város Önkormányzata a CVSE
Sportegyesülettel arra vonatkozóan, hogy a meglévő tartozását 2022. december 31-ig kelljen
kifizetnie.”
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja Dr. Ferenczi Norbert által megfogalmazott
módosítást. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta
a javaslatot és meghozta határozatát.
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49/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy a Ceglédi Vasutas Sportegyesületnek (2700 Cegléd, Damjanich u. 3.) (a
továbbiakban: Egyesület) 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezet összegét a 2021. évi költségvetésben az
önkormányzat saját forrása terhére biztosítja.
3.) Együttműködési megállapodást köt Cegléd Város Önkormányzata a CVSE sportegyesülettel arra
vonatkozóan, hogy a meglévő tartozását 2022. december 31-ig keljen megfizetnie.
4.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges támogatási szerződés megkötésére és a nyilatkozatok
megtételére.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1,2,3,5 pont: azonnal
4. pont: 2021. október 8.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6505
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Tart.
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
Földi Áron
Tart.
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

9.) NAPIREND: „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2021” c. pályázati kiírásra
beérkezett pályázatok elbírálása
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek az előterjesztett I., III. és IV. határozati javaslat
elfogadását, valamint az javasolják módosítani a II. határozati javaslatot azzal az indokkal, hogy már
a tavalyi évben is kapott támogatást az ingatlan, ezért az eredeti összeg helyett 1.300.000,- Ft
támogatást javasolnak nyújtani.
Megjegyzi, hogy a Teleki utcai ingatlan is részesült már tavaly támogatásban, így nem érti, mi ez a
diszkrimináció, a keretek megvannak rá, sőt, nem is töltik ki teljesen a keretet.
Klément György: nem azért változtattak a javaslaton, mert nem kívánnak egy ingatlanra két
támogatást adni, hanem azért, mert a keret ill. a rendelet lehetőséget ad erre. Ugyanakkor kérik azt is,
hogy a rendeletet bírálják felül és egészítsék ki azzal, hogy valóban egy objektumra csak egyszer
adjanak támogatást, ne történhessen meg az, hogy több pályázati beadási határidőre elhúzzanak egy
beruházást, és így többször érkezzen be támogatási kérelem. Így gyakorlatilag a Gazdasági Bizottság
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és a frakció nevében nyilatkozik, hogy az eredetileg kért 2,5 millió forintot el tudják fogadni és azt
fogják támogatni.
Kérik a rendelet módosítását aszerint, hogy egy objektumra egyszeri támogatást adhassanak.
Dr. Csáky András: tehát visszavonják a módosító javaslatot.
Klément György: igen.
Földi Áron: az előterjesztést olvasva rögtön a keretösszegeket vette figyelembe, 8 millió forint van
meghatározva a költségvetésben erre a célra, hogy a védett ceglédi épületeket támogassák (nem a
tulajdonosokat), ugyanis a városlakók nézik ezeket a leromlott állapotú lakóházakat, műemlékeket,
ezeknek száma 80 és 100 között van a városban, van városi tulajdonú is, ezekre is kellene pénzt
fordítani. Úgy véli, nagyon hatékony eszköz az, ha erre van egy támogatási rendszer. De ez a rendszer
nem éri el a célját, ha a támogatási intenzitás nagyon kicsi. Itt bizonyos esetekben 38%, a javaslat
alapján már csak 19% lett volna a Batthyány út 9-nél. Ez annyira kevés lett volna, hogy nem is lett
volna érdemes belefogni. Ezáltal ezek az épületek értéküket vesztik és hosszú távon az enyészet fog
eluralkodni, lebontásra kerülnek, helyükre talán társasházak épülnek. Így teljes más város- és
utcaképet fognak adni hosszú távon. A városi képviselőknek az a feladatuk, hogy ebben előre
jussanak.
Az építőipari árak és a szigetelés miatt (ezen az épületen szigetelés is történik, ami a klíma céloknak
felel meg, lesz a mai napon egy klímaszövetséghez történő csatlakozás) az épület annak is meg fog
felelni, hogy csökken a károsanyag-kibocsátás. Nagy a homlokzat, olyan árak lesznek nemsoká, hogy
ez a néhány millió forint kevés is lesz. Át kell gondolni az egész támogatási rendszert, akár több
fordulóban, etapolva is lehessen pályázni. Nem lát abban kivetnivalót, hogy valaki kétszer pályázik,
hiszen először a tetőre adtak 2,5 millió forintot, most pedig a homlokzatra adnak ugyanennyit. A
tulajdonosok nem biztos, hogy ezt önként vállalták. Lehet, hogy megörökölték. Volt egy olyan
forduló, hogy a főépítész asszony kiválasztott néhány épületet, kb. 30-at, és a tulajdonosoknak
vállalnia kell a helyi védettséget. Mi ösztönzi a helyi védelem alá helyezendő épületek tulajdonosait
arra, hogy ezt elfogadják, ha nem ez a támogatási rendszer? Semmi más nem ösztönzi.
Köszöni, hogy a véleményt megváltoztatták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot, és megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
50/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) A 150/2021.(IV.22.) polgármesteri határozattal elfogadott „Cegléd Város építészeti értékeinek
megóvása 2021” című pályázati kiírásra beérkezett, Cegléd 1189 hrsz. -ú Reformárus
Öregtemető területén található, helyi egyedi védelem alatt álló Banai kripta felújítását
1.100.000.- forinttal, azaz egymillió-százezer forinttal támogatja.
2.) A megítélt támogatási összeget Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
„Településképi követelmények alkalmazása - 2021. évi pályázat keretösszeg” előirányzat terhére
biztosítja.
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3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Cegléd Város Önkormányzata nevében, a Cegléd Város
településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V.
30.) önkormányzati rendelet (Ör.) alapján támogatási szerződést kössön a nyertes Pályázóval.
4.) Felkéri a Gazdasági Bizottságot az Ör.-ben előírt elszámolást ellenőrző és jóváhagyó
feladatainak elvégzésére.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6506
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja az eredetileg előterjesztett II. határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
51/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) A 150/2021.(IV.22.) polgármesteri határozattal elfogadott „Cegléd Város építészeti értékeinek
megóvása 2021” című pályázati kiírásra beérkezett Cegléd, Batthyány utca 9. szám alatti, 91
hrsz.- ú helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület homlokzati felújítását 2.500.000.- forinttal,
azaz kétmillió-ötszázezer forinttal támogatja.
2.) A megítélt támogatási összeget Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
„Településképi követelmények alkalmazása - 2021. évi pályázat keretösszeg” előirányzat terhére
biztosítja.
3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Cegléd Város Önkormányzata nevében, a Cegléd Város
településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V.
30.) önkormányzati rendelet (Ör.) alapján támogatási szerződést kössön a nyertes Pályázóval.
4.) Felkéri a Gazdasági Bizottságot az Ör.-ben előírt elszámolást ellenőrző és jóváhagyó
feladatainak elvégzésére.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6507
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen

19

Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Fehér István
Rimóczi Gábor

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

Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
52/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) A 150/2021.(IV.22.) polgármesteri határozattal elfogadott „Cegléd Város építészeti értékeinek
megóvása 2021” című pályázati kiírásra beérkezett Cegléd, Selyem utca 6., 305 hrsz.- ú helyi
egyedi védelem alatt álló lelkészlak homlokzati nyílászáróinak cseréjét 1.400.000.- forinttal,
azaz egymillió-négyszázezer forinttal támogatja.
2.) A megítélt támogatási összeget Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
„Településképi követelmények alkalmazása - 2021. évi pályázat keretösszeg” előirányzat terhére
biztosítja.
3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Cegléd Város Önkormányzata nevében, a Cegléd Város
településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V.
30.) önkormányzati rendelet (Ör.) alapján támogatási szerződést kössön a nyertes Pályázóval.
4.) Felkéri a Gazdasági Bizottságot az Ör.-ben előírt elszámolást ellenőrző és jóváhagyó
feladatainak elvégzésére.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6508
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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Szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
53/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) A 150/2021.(IV.22.) polgármesteri határozattal elfogadott „Cegléd Város építészeti értékeinek
megóvása 2021” című pályázati kiírásra beérkezett Cegléd, Teleki utca 14. szám alatti, 2745/A
hrsz.- ú helyi egyedi védelem alatt álló társasház bejárati nagykapujának cseréjét 500.000.forinttal, azaz ötszázezer forinttal támogatja.
2.) A megítélt támogatási összeget Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
„Településképi követelmények alkalmazása - 2021. évi pályázat keretösszeg” előirányzat terhére
biztosítja.
3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Cegléd Város Önkormányzata nevében, a Cegléd Város
településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V.
30.) önkormányzati rendelet (Ör.) alapján támogatási szerződést kössön a nyertes Pályázóval.
4.) Felkéri a Gazdasági Bizottságot az Ör.-ben előírt elszámolást ellenőrző és jóváhagyó
feladatainak elvégzésére.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6509
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

10.) NAPIREND: Szentháromság szobor lépcső és kovácsoltvas kerítés felújítása
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és javasolják elfogadásra a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
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54/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elrendeli a Kossuth téren álló „Szentháromság” szobor lépcsőjének és kovácsoltvas korlátjának
felújítását és helyreállítását, melyre 5 814 000,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít Cegléd Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetésének egyéb beruházások megjelölésű előirányzata terhére.
2.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t a szükséges intézkedések megtételére: a beszerzés
előkészítésére és a beruházás lebonyolítására.
Határidő: 1-2 pont: azonnal
3. pont: 2021.11.30.

Felelős: 1-2 pontban: Dr. Csáky András polgármester
3. pontban: Vasvári Csaba ügyvezető

# 6510
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

11.) NAPIREND: Gál József Sportcsarnok termálvíz hasznosítása
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és javasolják elfogadásra a testületnek.
Vasvári Csaba ügyvezető: technikai módosítást, kiegészítést szeretne tenni az „A” határozati
javaslathoz, hogy megfeleljenek a Számviteli törvénynek, és végrehajtható legyen. A 2. pont után egy
új 3. pont szerepelne, amely úgy szól, hogy „Felhatalmazza Cegléd város polgármesterét, hogy az 1.
pontban foglaltak végrehajtása érdekében a CVSE-vel együttműködési megállapodást kössön.” Erre
azért van szükség, hogy a felmerült tartozást a Számviteli törvény szerint is megfelelő módon tudja
majd a Pénzügyi Iroda végrehajtani.
Dr. Csáky András: ha a mostani 3. pont arra kötelezi a polgármestert, hogy a szerződéstervezetet
jóváhagyásra a testület elé hozza, akkor ennek mi értelme van?
Vasvári Csaba ügyvezető: a 4. pont majd a felhasznált termálvízre vonatkozik, az 1. pont pedig arról
szól, hogy a felhalmozott tartozást úgymond rendezze a CVSE. Ez egy technikai dolog.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja azt, hogy az ügyvezető úr által ismertetett pont bekerüljön az „A” határozati
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javaslatba. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta ezt a
javaslatot.
# 6511
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított „A” határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
55/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Igényt tart arra, hogy a Gál József Sportcsarnok (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) üzemeltetéséhez
szükséges fűtési és használati melegvíz- ellátását - a Ceglédi Vasutas Sportegyesület (Cegléd,
Damjanich u. 3. képviseli: Horváth József ügyvezető elnök, a továbbiakban: CVSE) az általa
létesített termálkútról és tartalék termálkútról (azonosító adatok: B405, B347) - a CVSE által
kiépítésre kerülő termálvezetéken keresztül biztosítsa, melynek ellentételezésére a CVSE
üzemeltetésében lévő Városi Sportuszoda (2700 Cegléd, Rákóczi út 31.) 2019. november 1-jétől
2021. június 30-ig felhalmozott villanyáram díj tartozásának megfizettetésétől eltekint.
2.) Az alábbi feltételeket rögzíti 1. pontban hivatkozott ellentételezés teljesítéséhez:
2.1. Az 1-es pontban hivatkozott beruházáshoz az Önkormányzat anyagi támogatást semmilyen
jogcímen nem vállal;
2.2. A CVSE határidőben teljesíti Városi Sportuszoda 2021. július 1-jétől felmerülő fogyasztása
alapján az Önkormányzat által tovább-számlázott villanyáram díj megfizetését, az új Gál
József Sportcsarnok próbaüzemének kezdetéig;
2.3. A Városi Sportuszoda 2.2. alpontban megállapított határidőt követő áramfogyasztásának
díjfizetéséről a felek külön tárgyalnak.
3.) Felhatalmazza Cegléd Város Polgármesterét, hogy hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása
érdekében a CVSE-vel együttműködési megállapodást kössön.
4.) Felhatalmazza Cegléd Város Polgármesterét, hogy a Gál József Sportcsarnok üzemeléséhez
szükséges termálvíz igénybevételével kapcsolatos egyeztetéseket a CVSE-vel lefolytassa, és a
szerződéstervezetet jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjessze.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1.2.3.5. pont azonnal
4. pont: 2022. 06. 30.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6512
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
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Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Fehér István
Rimóczi Gábor

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

12.) NAPIREND: Gyalogátkelőhely kialakítása a Széchenyi úton
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek az „A” határozati javaslatot.
Magyar Károly: örül annak, hogy 20 év után eljutottak oda, hogy talán lesz gyalogátkelőhely, de még
mindig akadályok gördülnek elé. Javasolja, hogy először a „B” határozati javaslatot szavazzák meg.
Dr. Ferenczi Norbert: jelen van az intézmény vezetője az ülésen. Kérdezi tőle, hogy bevonták-e az
előkészítésbe, volt-e lehetősége nyilatkozni, kérdezték-e a szülői munkaközösséget az anyag
előkészítésekor?
Széchenyiné Lengyel Judit óvodavezető: hosszú idő óta küzd ezért a zebráért, már szinte le is mondott
róla, most pedig elkeseredetten hallja, hogy a Hold utcához akarják ezt tenni. Oda minek? A
kereskedelmi iskolánál is ott van a zebra, ahol szükség van rá. A Hold utcához nem kérnek. Nem
kérdezték meg, ez rosszul esik. A Hold utcánál nincs értelme a zebrának. Történik valami, ami nem
szolgálja azt, amiért igazából harcolt immár közel 20 éve.
Dr. Csáky András: vannak bizonyos közlekedésbiztonsági feltételek, amelyek mentén ki lehet
alakítani a zebrát. Úgy gondolja, kellőképpen körbejárták az egészet. Az a kritika fogalmazódott meg,
hogy nem kérték ki a véleményt. Tudták jól, hogy az óvoda zebrát szeretne. Az ajtóval szemben nem
lehet zebrát rakni, mert az egyéb érdekeket, világítást, stb. sért. A zebra kialakítás a Hold utcánál,
illetve a túloldalon, a Virág utcánál lehet. Rendőrkapitány úr véleményét mindenki olvashatta, ill. a
helyszíni bejárás alapján a közlekedési felügyelet nem javasolja még egy zebrának a Széchenyi útra
való berakását forgalomtechnikai okokból, és bizonyos területekre nem is lehet tenni. Ezért javasolják
ezt.
Széchenyiné Lengyel Judit óvodavezető: ezt megérti, de ott teljesen feleslegesen lassítanák a
forgalmat, mert nem fognak elmenni odáig. Hosszú a kerítése az óvodának. Nem kell az ajtóba tenni
a zebrát. Miért nem lehet az épület közepére tenni?
Dr. Csáky András: forgalomtechnikai és egyéb okból nem lehet, a túloldalon is vannak bizonyos
üzletek, amelyeknek az érdekeit nem sérthetik, a világítás kialakítása sem egyszerű, továbbá sem a
közlekedési hatóság, sem a rendőrkapitányság nem javasolja.
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A Jászberényi útnál is van zebra és a Mező utcánál is. Most azt javasolják, hogy kialakítanak a Hold
ill. a Virág utcákban plusz parkolókat, ahová be lehet hajtani, és biztonságosan be lehet kísérni a
gyereket. 3-5 perc plusz sétáról van szó.
Széchenyiné Lengyel Judit óvodavezető: ezzel egyetért, de reggel mindenképpen lassul a forgalom,
mert 10 méterenként jönnek át a túloldalról a szülők. Látni kellene ezt. Lehet, hogy a
forgalomszámlálók sem akkor voltak ott, amikor ez történik, fél 8-tól negyed 9-ig. Az a csoda, hogy
eddig még nem ütöttek el ott senkit.
Dr. Csáky András: végeztek forgalomszámlálást, három különböző napon két különböző időpontban,
és meglepte az a felelőtlenség, ami a szülőket illeti. Ez nem változtat azon a tényen, hogy technikailag
bizonyos mértékig a lehetőségek kötöttek, ezért választották azt, hogy legyen ott parkoló. Nem tudja,
miért nem jó az, ha ott leparkolnak és bekísérik a gyermeket. Nem érti, miért nem lehet 80 métert
sétálni, ezzel megoldódna a probléma, nem kellene átrohangálni a Széchenyi úton.
Széchenyiné Lengyel Judit óvodavezető: véleménye szerint az a probléma ezzel, hogy ott annyira
kevés parkolóhely lesz, hogy ha a dolgozók ott megállnak, a szülő már nem fog tudni megállni. A
Széchenyi úton végig ott állnak az autók. Elmondta a véleményét erről. Ha a zebra oda kerül, akkor
el tudja mondani a szülőknek, hogy ezt tudták intézni. A szülők fegyelmezetlenek, nem tudnak arrébb
sétálni 150 métert.
Magyar Károly: a Hold utca melyik felére kerülne a zebra? Ha az óvoda felől kerül, akkor ott van a
bejárat, egy ingatlan van közte. Ettől még ugyanúgy javasolják ezt. Ennek az a lényege, hogy a reggeli
csúcsidőben enyhítsenek a terhelésen. Hiába mondják a szülőknek, hogy menjenek gyalog, ezen nem
tudnak változtatni. Ezen csak úgy lehet változtatni, ha biztosítanak megfelelő helyet. Ha a parkolók
is elkészülnek a Virág és a Hold utcában, akkor is ugyanúgy felfogják a forgalmat, amikor
bekanyarodnak a mellékutcába parkolni, mintha gyalogátkelőhely lenne. Ez a gyalogátkelőhely
reggel és délután is két óra időtartamban biztosítana biztonságos átkelést a gyerekeknek. Napközben
nem lassítaná a forgalmat, mert a Mező utcai gyalogátkelőhelynél is megállnak az autók. Javasolja,
hogy ha már 20 éve nem találtak megfelelő megoldást, akkor keressenek olyan helyet, ahol
megoldható.
Dr. Ferenczi Norbert: ezért javasolta már az elmúlt ülésen is, hogy vonják be az intézményt, mert az
intézménytől jön a szülőkön keresztül ez a felvetés ciklusról ciklusra. Most sem jó a megoldás, ez
látszik egyértelműen, a parkolókig el fognak tudni jutni, az azzal kapcsolatos döntést nyugodt lélekkel
meg fogják tudni hozni. De a Hold utcánál kialakítandó zebra nem oldja meg a problémát, nem fognak
neki örülni, mert ugyanolyan „kámpicsorodottak” lesznek (elnézést kér a szóért), mintha nem történt
volna semmi, és még költenek is rá. Javasolja, hogy az „A” határozati javaslatot mindenképpen
fogadják el, és ha a „B”-ről is kell szavazni, ott tartózkodni fog, mert nem oldja meg a kérdést. Akkor
vigyék tovább, újra nézzék meg, hogy kialakítható-e a telekkel szemben egy kicsit odébb, egy kicsit
közelebb, de ez nem fog változtatni a szakemberek véleményén. Ezért is jó lett volna, ha a szülői
munkaközösség és az intézményvezető a rendőrkapitánnyal és a közutasokkal együtt jelen van, mert
ott el tudták volna mondani, hogy mik azok a gátló körülmények műszaki szempontból, amik nem
engedik oda tenni a zebrát. Most csak annyit tudnak elmondani, hogy nem lehet, ami rendkívül
kellemetlenül hat a szülőre is és az intézményvezetőre és az intézmény dolgozóira is. Magyarul a
testületi ülésen végzik el az előkészítő munka befejezését, ami sosem veszi ki jól magát.
Támogatja az „A” határozati javaslatot, a „B”-vel kapcsolatban pedig tartózkodni fog, mert az nem
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ad jó megoldást.
Takátsné Györe Anett: elhangzott, hogy talán az óvónők parkolnak ott. Ez egy probléma, nem tudja,
hogy lehetne áthidalni. A katolikus és a református iskola esetében is készült olyan parkolóhely, amit
a gyermek kiszállása idejére tudnak használni. Nyilván ezt óvoda esetében nem lehet megoldani,
hiszen picik a gyerekek, de mégis, ne az intézményben dolgozók használják a parkolót. Ha létesítenek
parkolót, és oda beállnak egész napra az intézményben dolgozók, akkor az a parkoló okafogyottá
válik, nem fogja a feladatát betölteni. Ugyanez történik a katolikus iskola esetében is, arról nem
beszélve, hogy a közútnak és a rendőröknek teljesen más véleményük van a kihelyezett táblákról,
hogy ott büntethetnek-e a várakozni és megállni tilos tábláknál.
Magyar Károly: telefonon beszélt a közlekedési hatósággal és a rendőrséggel, ahol azt mondták, hogy
gyakorlatilag az önkormányzat nyomja rá a bélyeget arra, hogy akar-e költeni vagy sem erre a
gyalogátkelőhelyre. A döntés joga az önkormányzaté. Lehet hivatkozni hatóságra vagy másra, de ha
meg akarják valósítani, meg lehet.
László Ágnes: nem tudja, ki volt kint felmérni a parkolók kialakítását. Az ott dolgozók parkolásával
kapcsolatban kérdezi, van-e lehetőség további parkolók kialakítására azon a területen?
Dr. Csáky András: nincs lehetőség, ennyi a maximum.
Kónya Ágnes: a zebra kialakításánál szóba jött az is, hogy ha zebrát alakítanak ki, parkolókat kell
elvenni. Alapvetően még az a kérdés is felmerül, hogy még annál is kevesebb parkolóhely lesz.
Rendszeresen arra jár reggelente, és abban az időszakban a református temető melletti parkoló és a
vele szemközti oldalon található parkoló szinte üres szokott lenni. Nem mondja azt, hogy reggel ne
kellene sietni a munkába, de ha a szülők is belekalkulálnák azt, hogy 10 perccel hamarabb induljanak
reggel, és visszasétáljanak az óvodához, akkor mindjárt megoldódna ez a probléma, vagy legalábbis
sokban lehetne rajta javítani.
Dr. Csáky András: egyetért a képviselő asszonnyal. A Mező utcánál is biztonságosan át lehetne kelni.
Széchenyiné Lengyel Judit óvodavezető: ezzel egyetért, sőt, lehet, hogy a zebráról is le lehetne
mondani, ha lenne figyelemfelhívó tábla. Reggel és délután az a fél-fél óra, ami kritikus, ha egy ilyen
tábla kint lenne, jó lenne. Nem érti, a Közút miért nem engedi meg ezt a tábla kihelyezést. Aki először
jár erre, nincs tisztában a helyi viszonyokkal, kell a figyelemfelhívás. Véleménye szerint a Hold
utcánál a zebrának nincs létjogosultsága, de lehet, hogy egy figyelemfelhívás többet érne, mint maga
a zebra.
Dr. Csáky András: nem az önkormányzaton múlik, ha kell, már holnap kihelyezik. A Közútnak az a
véleménye, hogy a kikanyarodó autó elől elzárja a kilátást, ezért nem enged ilyet kitenni. Nekifutnak
még egyszer, megpróbálják elérni azt, hogy engedélyezzék a tábla kihelyezést. Akár egy
sebességkorlátozó részt is ki lehetne alakítani ott, hogy ne 50 helyett csak 30 km/h-val menjenek az
autók azon a szakaszon.
Széchenyiné Lengyel Judit óvodavezető: a Covid kapcsán is felhívással fordultak a szülőkhöz, hogy
induljanak időben, éppen azért, mert zsiliprendszeren keresztül érkeztek a gyerekek az óvodába.
Ebben is nagyon fegyelmezettek voltak. Elgondolkodott azon, hogy talán lehetne ilyen felhívást is
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intézni feléjük a parkolás vagy a balesetmegelőzés érdekében. A szülők és a szülői munkaközösség
is a zebrát sürgették, nem tudja, mi a véleményük a Hold utcai zebrával kapcsolatban. A parkolással
kapcsolatban igyekszik megtenni a felhívást a szülők felé. De a kihelyezett tábla lehet, hogy többet
érne, mint maga a zebra.
Magyar Károly: a Sövény utca felőli gyalogátkelőhely azért is lenne jó, mert a Sövény utca
kihasználatlan, lehetne parkolót kialakítani a dolgozóknak, és az pont az óvodával szemben van.
László Ágnes: biztosan látta már polgármester úr is, hogy kiemelik a táblát egy világító,
fényvisszaverő csíkkal. A Széchenyi út jobb oldalán van is egy ilyen veszélyt jelző tábla, amely
gyerekre figyelmeztet. Ha a Magyar Közút nem is enged más táblát, legalább a kiemelést kérjék. Ez
a kiemelés a Magyar Közút több útja mellett is használatban van.
Dr. Csáky András: köszöni a javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.
# 6513
Dr. Czinege Imre
Igen
Földi Áron
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Hegedűs Ágota
Nem
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
Dr. Ferenczi Norbert
Tart.
Imregi Tibor
Tart.
ifj. Károly Ferenc
Tart.
Klément György
Tart.
Kónya Ágnes
Tart.
Takátsné Györe Anett
Tart.
Tarr Felicián
Tart.
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
56/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy a Széchenyi út 14/a alatti Széchenyi úti óvoda biztonságos megközelítése
érdekében összesen 9 db új parkolót alakít ki a Virág és a Hold utcákban.
2.) Az új parkolók kialakításához szükséges nettó 2 700 000,- Ft + áfa összeg a 2022. évi
költségvetésben kerül megtervezésre.
3.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t, hogy a szükséges engedélyes és kiviteli tervek
elkészítését rendelje meg saját költségvetésének tervezési kerete terhére.
4.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t a szükséges intézkedések megtételére, a beszerzés
előkészítésére és a beruházás lebonyolítására.
Határidő: 1.3.4. pont: azonnal
2. pont: 2022.02.28.

Felelős: 1-2 pontban: Dr. Csáky András polgármester
3-4 pontban: Vasvári Csaba ügyvezető
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# 6514
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

13.) NAPIREND: Déli úti zebra kialakítása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolják 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.
57/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy „Gyalogátkelőhelyek kivitelezése Déli út és Bocskai utca kereszteződése”
elnevezésű előirányzat tekintetében további 5.100.842,- Ft + áfa, azaz bruttó 6.478.069,- Ft
összegű 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 Déli út és Bocskai út kereszteződésében gyalogátkelőhely
kialakítása tárgyú Vállalkozási szerződés aláírására.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1.2. pontok azonnal
3. pont: 2021.09.30.
4. pont: folyamatos
# 6515
Dr. Czinege Imre
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Takátsné Györe Anett

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Tarr Felicián
Fehér István
ifj. Károly Ferenc
Rimóczi Gábor

Igen
Távol
Távol
Távol

14.) NAPIREND: Sportcsarnok beruházás, együttműködési megállapodások jóváhagyása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
58/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Jóváhagyja Cegléd Város Önkormányzata és a Ceglédi Kosárlabda Egyesület (székhely: 2700
Cegléd, Rákóczi út 33.), továbbá Cegléd Város Önkormányzata és a Ceglédi Kék Cápák Sport
Egyesület (2700 Cegléd, Alkotmány utca 1.) között 2021.07.06-án létrejött együttműködési
megállapodásokat, a Cegléd, Gál József Sportcsarnok bővítése, felújítása tárgyában.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6516
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

15.) NAPIREND: Cegléd, Téglagyár utca rendezése – villanyoszlopok áthelyezéséhez pótfedezet
biztosítása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.
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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.
59/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy a „Téglagyár utca rendezése” elnevezésű előirányzat tekintetében további
5.802.092.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 7.368.657.- Ft összegű saját forrást biztosít.
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezet összegét a 2021. évi költségvetés egyéb
beruházások során biztosítja.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6517
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
Takátsné Györe Anett
Távol

16.) NAPIREND: Cegléd, 1641 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti
kérelem
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják 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.
60/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
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2.)

3.)
4.)
5.)

6.)
7.)

8.)

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél (továbbiakban MNV Zrt.) kezdeményezi és kérelmezi a Magyar
Állam tulajdonában (és a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szolnok, Boldog Sándor
István krt 4. vagyonkezelésében) lévő Cegléd, belterület 1641 helyrajzi számon felvett, kivett
csatorna megnevezésű, 3745 m2 területű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 1/1 tulajdoni
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
az Ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
elsődlegesen csapadékvíz elvezetés folyamatos biztosítására, csapadékvíz-elvezető árok
karbantartása céljából kívánja felhasználni.
vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket – ideértve a művelési ág
szükséges megváltoztatásának költségét – Cegléd Város Önkormányzata megtéríti.
kijelenti, hogy az igényelt Ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura
2000 védettség alatt.
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen.
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó megállapodást aláírja.
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáig a
Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal (6000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) az
Ingatlanra vonatkozóan üzemeltetési szerződést kössön.
utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6518
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
Takátsné Györe Anett
Távol

17.) NAPIREND: VÁRVAG Nonprofit Kft-vel kötött Feladatellátási keretszerződés módosítása
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és javasolják elfogadásra a határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
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szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
61/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Jóváhagyja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Cegléd Város Önkormányzata
és a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft közötti
Feladatellátási keretszerződés 7. számú módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
61/2021.(IX. 22.) Ök. határozat melléklete
FELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS
7. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
Cegléd Város Önkormányzata
székhely: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
adószáma: 15731230-2-13
bankszámlaszáma: 11742025-15394772-00000000
képviseli: Dr. Csáky András, polgármester
ellenjegyzi: Dr. Diósgyőri Gitta, címzetes főjegyző
pénzügyi ellenjegyző: Sipos Nikoletta pénzügyi irodavezető-helyettes
mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság
székhely:
2700 Cegléd, Gubody u. 28.
cégjegyzékszám:
13-09-128232
adószáma:
14736854-2-13
bankszámlaszám:
11742025-29906280
képviseli:
Mótyán Krisztián ügyvezető
mint közfeladatot ellátó (a továbbiakban: Feladatellátó),
továbbiakban együtt: Felek
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.
Felek a közöttük 2016. február 29. napján létrejött, és 2017. március 06. napján, 2018. február 20-án, 2018. július
1-én, 2019. március 22.-én, 2019. december 20-án és 2020.szeptember 28-án módosított szerződés II. pontját
az alábbiak szerint módosítják:
II.
A megbízás tárgya
Szerződő Felek rögzítik, hogy Önkormányzat feladat ellátási szerződést köt Feladatellátóval a jelen szerződésben
szereplő egyes önkormányzati feladatok megfelelő színvonalú és költséghatékony ellátására.
A jelen szerződés keretében ellátandó feladatok:
22. A 24/2020 (VII.3) ITM rendelet szerint a szórakozási célú sporteszközök( Felnőtt kondieszközök)
ellenőrzése, karbantartása, üzemeltetési és karbantartási napló vezetése. Ezen túl 2 illetve 3
évente a sporteszközök műszaki felülvizsgálatának megrendelése, megfelelőségi tanúsítványok
elkészíttetése.

32

23. Illemhely üzemeltetés
A szerződés jelen módosításon kívüli pontjai változatlanul érvényben maradnak. A szerződésmódosítás 4 db
eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 3 példány az Önkormányzatot, 1
példány a Feladatellátót illet meg.
Kelt: Cegléd, 2021.09……..
…………………….
Önkormányzat
Cegléd Város Önkormányzata
Dr. Csáky András
polgármester

…………………….
Feladatellátó
VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Kft.
Mótyán Krisztián
ügyvezető

Ellenjegyezte:
…………………….
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
Pénzügyi ellenjegyző:
…………………….
Sipos Nikoletta
pénzügyi irodavezető-helyettes
Pénzügyi ellenjegyzés kelte: 2021…09……...

# 6519
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
Takátsné Györe Anett
Távol

18.) NAPIREND: VÁRVAG Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv módosítása
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző 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, 12 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
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62/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) jóváhagyja a VÁRVAG Nonprofit Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Gubody u. 28., cégjegyzékszám:
13-09-128232, adószám: 14736854-2-13) üzleti tervének módosítását, melyben a társaság saját
forrása terhére az üzleti terv bérköltség sorát +4.500.000 forinttal, a járulék sorát +765.000
forinttal emeli meg. Így az adózott eredménye az eredeti üzleti tervben tervezett -53.372.000
forintról -58.637.000 forintra változik.
2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6520
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
Takátsné Györe Anett
Távol

19.) NAPIREND: VÁRVAG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja a Képviselő-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.
63/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) hozzájárul a VÁRVAG Nonprofit Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Gubody u. 28., cégjegyzékszám:
13-09-128232, adószám: 14736854-2-13) tevékenységi körének az alábbi tevékenységekkel
történő bővítéséhez:
Egyéb személyi, háztartási cikk javítása TEÁOR 9529
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás TEÁOR 9609
2.) felhatalmazza Dr. Csáky András polgármestert a fentiek alapján a módosított Alapító Okirat
aláírására
3.) Utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változás cégnyilvántartásban történő
átvezetéséről
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4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal

Felelős: 1.2.4. pontban: Dr. Csáky András polgármester
3. pontban: Mótyán Krisztián ügyvezető

# 6521
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
Takátsné Györe Anett
Távol

20.) NAPIREND: Cegléd, Kőrösi út 4. szám alatti 54 m2 üzlethelyiség (volt presszó) értékesítése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Képviselő-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.
64/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának 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 helyiséget Pnishi Gezim pályázó
részére 13.692.563,- Ft + ÁFA (bruttó 17.389.555,- Ft) vételáron, mely vételárat a pályázó csak
egy összegben fizethet meg.
2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
# 6522
Dr. Czinege Imre
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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László Ágnes
Magyar Károly
Tarr Felicián
Fehér István
Rimóczi Gábor
Takátsné Györe Anett

Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

21.) NAPIREND: Cegléd, belterület 1620/4 hrsz-ú ingatlan bérbeadása, értékesítése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek az „A” határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
65/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1. Értékesítésre kijelöli a Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd
1620/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az Akkugyűjtő Kft. (2700 Cegléd,
Csákány utca 25, cégjegyzék száma:13-09-189803, képviseli Horváth Takács Ferenc László
ügyvezető) részére, mely cég hatósági engedélyek birtokában 2017 óta hulladékbegyűjtő és
értékesítő tevékenységet végez, a következő feltételekkel:
1.1. a vevő az ingatlant 3 évig bérelheti,
1.2. ezen idő alatt élhet elővételi jogával a hivatalos értékbecslésben megállapított
31.400.000.-Ft + ÁFA azaz harmincegymillió-négyszázezer forint + Általános Forgalmi Adó
vételáron.
2. Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t, hogy
2.1. intézkedjen az 1. pontban hivatkozott ingatlan bérleti szerződésének előkészítéséről,
2.2. egyidejűleg 2021. november 30-ig szervezze meg a Cegléd 1620/3 hrsz-on nyilvántartott
ingatlannak e határozat mellékletét képező helyszínrajzon bejelölt része közös útfelújítását a
következő módon:
2.2.1. a VÁRVAG Nonprofit Kft. művezetése mellett az Akkugyűjtő Kft. elkészíti a
földmunkát, úttükröt és ezt 20 cm vastagon darált betonnal beteríti;
2.2.2. az előkészített útszakaszt a VÁRVAG Nonprofit Kft. mart aszfalttal borítja és tömöríti
3. Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. november 30-ig folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.
# 6523
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
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Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Fehér István
Rimóczi Gábor

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

22.) NAPIREND: 8771/2 hrsz-ú ingatlan átminősítése, értékesítése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek az „A” határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
12 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
66/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Hatáskörében eljárva hozzájárul, a Cegléd, belterület 8771/2 helyrajzi számú, 69 m2 térmértékű,
kivett „közút” megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) „közforgalom elöl el nem zárt
magánúttá” történő átminősítéséhez.
2.) Meghatalmazza a Polgármestert az ingatlannyilvántartási eljárás, valamit a szükséges útügyi
hatósági eljárás megindítására.
3.) Átsorolja a vagyonkataszter szerint forgalomképtelen törzsvagyonból forgalomképes üzleti
törzsvagyonba a hatósági hozzájárulást követően az ingatlannyilvántartásban átvezetett 8771/2
hrsz-ú ingatlant.
4.) Értékesíti Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, belterület 8771/2
helyrajzi számú, 69 m2 térmértékű, a valóságban Nefelejcs utca mellett található ingatlant az
ingatlannyilvántartási eljárást követően Dudás Richard (anyja leánykori neve: Kis Etelka;
születési hely, idő: Cegléd, 1985.06.14.; Lakcím: 2700 Cegléd Tömörkény utca 46.) részére
210.000.- Ft+Áfa (bruttó: 266.700.-Ft) vételáron
5.) Meghatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés és ahhoz kapcsolódó dokumentumok
aláírására.
6.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6524
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
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Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Fehér István
Magyar Károly
Rimóczi Gábor

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

23.) NAPIREND: Cegléd, belterület 9182 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek az „A” határozati
javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
12 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
67/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Értékesíti versenyeztetési eljárás lefolytatása útján Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 9182 hrsz-ú, 982 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, a valóságban a Külső Budai út mellett található ingatlant az ingatlanvagyon
értékelő szakértő által megállapított legalább 2,5 MFt azaz kettőmillió-ötszázezer Forint +
Általános Forgalmi Adó áron.
2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6525
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Magyar Károly
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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24.) NAPIREND: Cegléd külterület 0987/65 hrsz-ú ingatlanból telekhatár rendezéssel 1692 m2
ingatlanrész értékesítése bérlő részére
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az „A” határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
12 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
68/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) értékesíti, a kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd külterület 0987/65 helyrajzi számú,
valóságban Cegléd Törteli úti volt Dózsa György laktanya területén található kivett telephely,
épület, udvar megnevezésű 3.812 m2 alapterületű ingatlanból telekhatár rendezés keretei között
a Vevő tulajdonát képező, szomszédos ingatlanhoz csatolandó 1.692 m2 alapterületű
ingatlanrészt az elővásárlásra jogosult bérlő Enviszolg Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Határ köz
5/A., adószám: 24229139-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-024144 képviseli: Szabó Péter
ügyvezető) részére, az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított 4.800.000- Ft + ÁFA,
azaz általános forgalmi adóval növelt négymillió-nyolcszázezer forint értéken.
2.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására
3.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozatát az
Ingatlan vonatkozásában kérje meg.
4.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6526
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Magyar Károly
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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25.) NAPIREND: Cegléd, Kossuth Ferenc u. 56. garázshelyiség bérleti szerződésének határozatlan
időre történő meghosszabbítása
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-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.
69/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) meghosszabbítja Szabó Attila kérelmére tekintettel, az általa 2011. szeptember 15. napja óta
bérelt és legutóbb 2016. szeptember 15-től meghosszabbított Cegléd Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterület 963/10/A/62 helyrajzi számú, természetben
Cegléd, Kossuth Ferenc u. 56. szám alatt lévő Társasházban található 21 m2 alapterületű
garázs helyiségre vonatkozó bérleti szerződését 2021. szeptember 15-től határozatlan időre.
2.) Meghatároz 11.811,- Ft + ÁFA/hónap, azaz általános forgalmi adóval növelt tizenegyezernyolcszáztizenegy forint/hónap fizetendő bérleti díjat a Cegléd, Kossuth Ferenc u. 56. szám
alatt lévő Társasházban található 21 m2 alapterületű garázs helyiségre a határozatlan időre történő
bérbeadás feltételeként.
3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6527
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Magyar Károly
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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26.) NAPIREND: Cegléd Jászberényi út 3. szám alatti Társasházban lévő 25 m2 üzlethelyiség
értékesítésre kijelölése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a
Képviselő-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.
70/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) kijelöli nyilvános pályázat útján történő értékesítésre a Cegléd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő, Cegléd belterület 938/A/19 helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Jászberényi
út 3. szám alatti Társasházban található 25 m2 alapterületű üzlet megnevezésű nem lakás célú
helyiséget.
2.) Meghatározza a helyiség minimális vételárát az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján
megállapított 1.900.000,- Ft + ÁFA (bruttó 2.413.000,- Ft), azaz általános forgalmi adóval
növelt egymillió-kilencszázezer forint összegben, mely vételárat a vevő csak egy összegben
fizethet meg.
3.) Meghatároz bruttó 150.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot.
4.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére.
5.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
6.) A bevétel céljának felhasználásáról később születik döntés a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
62. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6528
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Magyar Károly
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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27.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (2055/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről)
Előterjesztő: Kónya Ágnes önkormányzati képviselő és Kocsó Tamás bizottsági tag
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolják a Képviselő-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.
71/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Nem dönt a 2055/2 hrsz.-ú közterület elnevezéséről
2.) Kinyilvánítja azon elvi szándékát, hogy a 18/2021.(VI.17.) számú határozattal elfogadott
koncepció megvalósításának előrehaladtával a közterületet a történelmi egyházak javaslatainak
figyelembevételével, funkciójához illeszkedően nevezi el.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6529
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

28.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Csatlakozás Polgármesterek Éghajlat és
Energiapolitikai Szövetségéhez)
Előterjesztők: Takátsné Györe Anett és Dr. Ferenczi Norbert önkormányzati
képviselők
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: beszélt néhány olyan önkormányzat vezetőjével, akik csatlakoztak ehhez az
egyezményhez, és véleményüket kérte. Ahogy ebben az országban minden átpolitizálódott, a
harmadik mondat után meg tudta mondani, hogy kormánypárti vagy ellenzéki polgármesterről van-e
szó. A kormánypárti polgármesterek azt mondták, hogy ez a világ legjobb dolga, csatlakozni kell –
bár előnyt nem nagyon tudtak mondani -, ellenzékiek véleménye az volt, hogy pénzbe nem kerül,
ártani nem árt, jól lehet vele kampányolni. Tehát tulajdonképpen ők is javasolták a csatlakozást. elég
szomorú, de legalább megtudta, hogy milyen lépéseket fognak tenni annak érdekében, hogy a testület
elfogadja a határozati javsaslatot és tovább tudjanak menni. Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság
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és a Humán Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek azzal a
módosítással, hogy a határozati javaslat 1. pontja úgy hangozzék: „Kinyilvánítja azon szándékát,
hogy Cegléd Város Önkormányzata aláíróként csatlakozik a Polgármesterek Éghajlat – és
Energiapolitikai Szövetségéhez.”
Dr. Ferenczi Norbert: örül annak, hogy a megkérdezett polgármesterek mindkét oldalról támogatják
ezt, reméli, hogy politikailag felül tudnak emelkedni az aktuálpolitikai helyzeten akkor, amikor ezt
az anyagot készítik majd, mert minden EU-s forrásnál kérnek bizonyos terveket az önkormányzattól.
Ezen EU-s pályázatok elég jelentős százaléka a szén-dioxid kibocsátással kapcsolatos csökkentési
célokra fog vonatkozni következő időszakban, ekörül fog forogni a világ, a technológia abba az
irányba megy, hogy csupa olyan technológia jöjjön ki és csupa olyan technológiával gazdálkodjanak
az önkormányzatok és biztassák erre a lakosokat, hogy a szén-dioxid kibocsátást csökkentsék.
Magyarul a klímastratégiára alapozza az EU az elkövetkezendő költségvetési ciklust. Ezt látni kell
világosan, az önkormányzatoknak is foglalkoznia kell ezzel, függetlenül a politikától. Ezt szeretnék
elérni, hogy a Képviselő-testület és a városvezetés érzékenyebb legyen erre a dologra, és készüljön
erre stratégia. Sajnos pénzbe fog kerülni, de tervezni kell, és meg kell fogalmazni azokat a célokat,
amelyek ezzel kapcsolatosak. Nemcsak saját maguknak, hanem az itt élők számára is. Egy átgondolt,
tervezett, ilyen jellegű programot kell kialakítani, ami angol műszóval sec-up, ezt kell megszokni,
ebben kérnek majd közös gondolkodást.
Dr. Csáky András: 8 vagy 9 éve indult ez a program, mely a második ciklusát kezdi most.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
72/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Kinyilvánítja azon szándékát, hogy Cegléd Város Önkormányzata aláíróként csatlakozik a
Polgármesterek Éghajlat – és energiapolitikai Szövetségéhez.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat aláírja, a
szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6530
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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László Ágnes képviselő asszony a frakció nevében szünetet kér.
Dr. Csáky András polgármester úr 5 perc szünetet rendel el.
Szünet vége.
29.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (55/2021. (II.15.) és az 51/2021. (II.15.) számú
polgármesteri határozat módosítása)
Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. sz. melléklete.
László Ágnes: meg tudja-e mondani polgármester úr, hogy a Gazdasági Bizottság és az érintett
bizottságok mit döntöttek?
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és megtárgyalta, és 7 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
László Ágnes: kérdezi a kormánypárti frakciót, hogy miért nem támogatnak egy ilyen egyszerű
javaslatot, kérést, amikor egyik körzet képviselőjének a beruházását nem bolygatja meg?
Dr. Ferenczi Norbert: volt lehetőség a költségvetés elfogadásakor ezzel kapcsolatban vitázni, minden
javaslatnak helyt adtak, abban a sorrendben kerültek bele, amilyen sorrendben akkor a képviselő
asszony kérte. Egyhangúlag szavazták meg az összes sorrendet, és még szóbeli indítványoknak is
teret engedtek. Azon kívül pedig még a pandémia idején is teret engedtek olyan, ellenoldalról érkező
indítványnak, ami kifejezetten az ellenoldal anyagi támogatását tette lehetővé. Nem érti ezt a „később
átgondolom és beterjesztem” sorrendet. Ha ez nem technikai szükségszerűség, ahogy a saját
javaslatukhoz is kapcsolódik, akkor természetes, hogy nem értenek vele egyet, hiszen egyszer már
volt lehetőség ezt a sorrendet megállapítani.
László Ágnes: emlékezteti frakcióvezető urat, hogy az elmúlt testületi ülésen pontosan a
kormánypárti oldalnak volt hasonló kezdeményezése, tehát nem a költségvetésnél döntöttek arról,
hogy mi hová kerüljön, hanem év közben.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 2 nem
szavazattal, 6 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.
73/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Nem fogadja el az önálló képviselői indítványban megfogalmazott alábbi határozati javaslatot.
„Módosítja az 55/2021 (II.15) számú polgármesteri határozatot úgy, hogy abból törli a Kálvária
temető előtti járda felújítást. A módosítást követően a törölt szakaszt követő sorszámok eggyel
csökkennek.
Módosítja az 51/2021. (II.15) számú polgármesteri határozatot úgy, hogy az 55/2021.(II.15).
számú határozatból törölt Kálvária temető előtti járda felújítását áthelyezi az 51/2021 (II.15)
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határozat 1.25. sorába. A módosítást követően a beszúrt szakaszt követően a sorszámok eggyel
növekednek.”
2.) Utasítja Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6531
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Földi Áron
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Nem
Hegedűs Ágota
Nem
Imregi Tibor
Tart.
ifj. Károly Ferenc
Tart.
Klément György
Tart.
Kónya Ágnes
Tart.
Takátsné Györe Anett
Tart.
Tarr Felicián
Tart.
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

30.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Hubertus park tematikájának és finanszírozásának
ütemezése)
Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a
Humán Bizottság megtárgyalták, és nem javasolják elfogadásra a Képviselő-testületnek.
László Ágnes: meglepődött a bizottsági üléseken, hogy a kormánypárti frakció tartózkodással utasítja
el ezt az előterjesztést, már csak azért is, mert nem érti az okát, miért okoz nekik problémát, ha
nemcsak a Vörösmarty tér vagy a Budai út fejlődik, hanem a város többi parkja is. Gondol itt nemcsak
a Hubertus parkra, hanem a Gubody parkra, a Szent György térre is, amelyek még fejlesztésre
szorulnának.
Akik nem olvasták az előterjesztést, azoknak elmondja, miért kérte, hogy kezdjék el a Hubertus
parkot is fejleszteni. A kormánypárti frakciónak is korábbi terve volt, hosszú évek óta tervezték, hogy
majd elkezdik tartalommal feltölteni. Ez nem történt meg, annyi különbséggel, hogy civil egyesület
már tett oda valamit, hogy az ott élőknek is javuljon az életkörülménye. A park fejlődése olyanokat
támogatna, mint a turizmus fejlődése a város keleti részén, sportlehetőség megteremtése. Milliókat
adnak évente sportlétesítmények fejlesztésére, támogatására, de érdekes módon itt ez valamiért
akadályba ütközik. Oktatás. Nincsen Cegléden olyan attrakció, ami kifejezetten az oktatást
támogatná. Ez a park pontosan arra lenne hivatott, hogy a kisiskolások, óvodások még inkább
megismerjék Magyarország állat- és növényvilágát. 2019 decemberében Dr. Czinege Imre képviselő
úr klímavédelemről szóló határozatát elfogadták, ill. kb. 15 perccel ezelőtt Takátsné Györe Anett
javaslata is elfogadásra került. Elég inkompetens ez a dolog, hogy beszélnek róla, kampányolnak
vele, de nem akarnak érte semmit tenni. A park fejlesztésében pontosan benne van a fásítás, új,
őshonos növények ültetése. Ferenczi képviselő úr pedig azt mondta néhány perce, hogy muszáj
tervezni. Ő és a körzet lakói is adtak erre most egy lehetőséget, a lakókkal ezeket a fejlesztéseket
megbeszélte, a tervezés megtörtént, a lakók javarésze ezt támogatja, akivel sikerült beszélni. Úgy
látta, a közösségi oldalon is nagy elfogadottsága van. Nem hiszi, hogy a költségvetést annyira
megterhelő összeget kérne a park fejlesztésére. Most költöttek el 6 millió forintot a Szentháromság
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szobor javítására, ez szükséges, mert kulturális érték. A Hubertus parkban pedig újabb értéket
teremtenek a városnak.
Dr. Ferenczi Norbert: érdeklődéssel figyeli, hogy mióta képviselő asszony belépett a Jobbikba, azóta
mindig politikai megközelítésekkel terheli a Képviselő-testületet és mindig többségi Fidesz frakciót
emleget, amikor a döntéseket meghozzák. Ez a többségi Fidesz frakció sosem hoz olyan egyéni
indítványokat, ami 5 millió forintba kerül, a költségvetés elfogadása után. Azt is visszautasítják, hogy
ez a Vörösmarty térrel vagy a Budai úttal kapcsolatban megtörtént volna. Ha a Budai úttal
kapcsolatban ilyen történt, akkor azt szedje elő a képviselő asszony, mert soha nem történt ilyen.
Pályázat útján esetleg a Budai úttal kapcsolatban történt ilyen, de jómaga sosem kért 5 millió forintot
egy parkra. Azon kívül azoknak a lágyszárúaknak az ültetése, amik szintén benne vannak ebben a
koncepcióban, közbeszerzés kötelesek. Van is ilyen közbeszerzés, ami érvényes, ami megmondja,
hogy mit csinálnak azon a téren. Ez le fog járni a következő évben. Szeretettel várják a képviselő
asszony javaslatát majd akkor. Ezen kívül ezeknek a szobroknak az ide helyezését, egy olyan parkba,
ahol a jelenlegi szobroknak a tulajdoni helyzete sincs tisztába téve, és a jelenlegi szobrok is úgy
néznek ki, ahogy kinéznek, enyhén szólva túlzásnak tartja. A Gazdasági Bizottság ülésén is elmondta,
csak már képviselő asszony nem volt jelen, hogy úgy kellene ezt elkezdeni, hogy tegyék rendbe a
szobrokat, nézzék meg a többi városi szobrot is. Ez igaz a Szentháromság szoborra is (nem hiszi,
hogy benne lenne a vagyonkataszterben, mert nem tudni, hogy kié), az október 23-i emlékműre is
(azzal kapcsolatban sem tudják pontosan, hogy kié), mert illő és üdvös, hogy megcsinálják. Mindig
beleütköznek ezekbe a problémákba, hogy nem tudják, kié a szobor. Ezt kellene szépen, átgondoltan,
az egész városra vonatkozóan megcsinálni. Nem egy elnagyolt, hibás koncepcióval idejönni, sokkal
a költségvetés után, és azt mondani, hogy más parkok is kaptak ilyen jellegű támogatást – ami nem
igaz - és saját magának, szándékolt politikai élezéssel 5 millió forintot kérni a saját körzetében
található parkjára. Ebben semmi politika nincs, ezt szakmai alapon kell megközelíteni, és azzal
kapcsolatban vannak kétségei, hogy a turisták olyan intenzíven jelen lennének abban a parkban,
hiszen még a kutyafuttatót sem használták, ezt pedig a mai napon a polgármester úr mondta.
Az oktatással kapcsolatos megjegyzéseivel kapcsolatban pedig vigye el a kisiskolásokat abba a
múzeumba, szervezze meg, csináljon együttműködést az ott lévő egyesület és az iskolások között. Ha
az beindul, ha látható lesz, akkor a Képviselő-testület örömmel fogja támogatni azt, hogy ezek a
rendkívül sérülékeny szobrok oda kikerüljenek, miután a kamerák is oda kerültek – de valószínűleg
ezzel kellene kezdeni.
Abszolút támogathatatlan az elnagyolt koncepció, az anyagi elképzelésről nem is beszélve.
László Ágnes: frakcióvezető úr hozzászólásában több hiba is volt. A párttagsága soha nem volt jelen
a testületi ülésen, és ha jól tudja, őket mindig kormánypárti oldalnak hívta és nem Fideszezte.
Azt is nagyon hibásan mondta a képviselő úr, hogy nem az idei költségvetés terhére kért 5 millió
forintot a terület koncepciójára, hanem a jövő évi költségvetésből kérte.
Azt is hibásan mondta a képviselő úr, hogy azt mondta volna, a Budai út vagy a Vörösmarty tér
akármikor is 5 milliót kapott volna, vagy arra pályázott volna. Ilyet nem mondott. Azt mondta, hogy
a Vörösmarty tér és a Budai út folyamatosan fejlődik. Azt is aláírja, hogy ez a két terület nagyon
fontos, főleg a Budai út a strand közelsége miatt, a Vörösmarty tér Károly Ferenc képviselő úrnak
köszönhetően nagyon szépen fejlődik, valószínűleg nagyon jól is lobbizik, majd egyszer kér órákat
tőle. Ugyanakkor nézzenek szét a város keleti részében, hogy a 3., a 4. választókerület, illetve
érintőlegesen az 5. választókerület egy része anélkül, hogy autóba szállna, hova tudna kimenni
pihenni. Elmehet a Budai útra, elmehet a Vörösmarty térre, de nem hiszi, hogy a Szolnoki úti
lakótelep lakói szeretnének becuccolni a babakocsiba azért, hogy sétáljanak egyet a futókör mellett
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(amire nem mehetnek rá), nem biztos, hogy el akarnak menni a Vörösmarty térre. Csak ki akarnak
menni abba a parkba, ami már éppen megérett arra, hogy csináljanak vele valamit. Továbbra is azt
kéri a Képviselő-testülettől, szavazzák meg, hogy a jövő évi költségvetésben ez a koncepció
megvalósulhasson.
Nem kérdezték meg sem őt, sem a lakosságot, amikor a Dugovics utca – Köztársaság utca sarkára
imaparkot terveztek. Azt a koncepciót összeollózták, ennek utánanézett. Ő legalább saját maga
próbált meg letenni valamit a város és a lakosok asztalára, nem pedig idecitálta mindenféle
támogatottság nélkül ezt az előterjesztést.
Azt sem akarja megcsinálni, amit az imaparkkal kapcsolatban csinálnak, hogy az egyesület
folyamatosan – attól függetlenül, hogy nem önkormányzati beruházás – minden civil pályázatnál
jelen van, és hol a kezdő szobor makettjére, hol a szoborra külön pénzeket kér. Ennyi a különbség.
Egyenesen kérte, amit kért, a másik oldal ezt hátulról csinálja.
Földi Áron: nagyon fontos kérdés, hogy a város keleti részén legyen pihenőövezet. László Ágnes
képviselő asszony javaslatában sok olyan dolog van, ami tetszik, például egy futókör nincs
megvalósítva. Van olyan futókör is, amit nem kell nagy költségvetéssel tervezni, Kecskeméten és
Abonyban a parkerdőben is van ilyen, le van szórva a saras rész, és lehet sportolni, kocogni. Lehet,
hogy megoldható kisebb összegből is, de ezt az egész parkot terveztetni kéne, mert eddig mindig
ötletszerűen történt a kialakítás (bográcsoló hely, ahhoz ülőke, szobor, kutyafuttató), nem volt
összefoglalva koncepcióban. Tájépítész mérnököt kellene felkérni, ez lenne a tervezés egyik alapja.
Ezt a javaslatot akár már most is elfogadhatnák, hogy megkezdjék a tervezést.
Klément György: a bizottsági ülésen jelen volt Bobál István úr is, aki a ceglédi Toldy Ferenc Kórház
gazdasági igazgatója, hogy mekkora beruházás előtt áll a kórház. Az a rész, ami a parkhoz közel esik,
és vélhetően két körforgalom lesz kialakítva, ami mind a Hubertus park mellett megy el. Ő, mint
egészségügyben dolgozó is elmondta, hogy érdemes átgondolni, hívjanak-e oda fiatalokat és sportolni
vágyókat, amikor becslése szerint több, mint százezres forgalomnövekedéssel fog ez járni évente.
Rengeteg autó, kipufogógáz, stb. Mindenképp megvárná ezt a kivitelezést, legalább a kiviteli terveket
megnézni, mert ott van a Béke tér is, több zöldfelület, valóban tájépítész tervezésnek kellene ezt
megelőznie. Nem akarja megsérteni az előterjesztést, biztosan sokat dolgozott vele a képviselő
asszony, de számára teljes mértékben úgy tűnik, mintha ez az anyag lenne összeollózva.
Mindenekelőtt várják meg a körforgalom és a kórház kiviteli terveit, utána jöhet a tájépítészi munka,
utána mehet az átalakítás.
Dr. Csáky András: önmérsékletet kér a képviselőktől.
Dr. Ferenczi Norbert: korrigálja saját magát: valóban a következő évre kéri a képviselő asszony, nem
erre az évre. Az önmérsékletet a maguk részéről abszolút tanúsítani fogják, mert ilyen
előterjesztésekkel a polgármester úr a részükről nem fog találkozni.
Takátsné Györe Anett: végigolvasta az előterjesztést, biztos benne, hogy sok munka volt vele. Ezzel
a parkkal hosszú távon valamit kezdeni kell. Azon a részen csupán ez a zöldterület van. Ami
varázsszóként elhangzott, hogy a jövő évi költségvetésről van szó. Talán sikeresebb lett volna egy
olyan előterjesztés, ami csak a munkálatokra utal, ill. hogy milyen irányba induljanak el, de nem
pénzbeli döntésről szól a jövő évi költségvetést illetően. Ezt majd a jövő évi költségvetés tervezésénél
kell beállítani.
Feltűnt számára, hogy kicsit sok funkciója lett ennek a parknak, sport, gyerekek nevelése, szabadidő,
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kutyafuttató, stb. Nem olyan nagy ez a park. Azt sem tudja, hogy ebben a munkában a képviselő
asszonyon kívül szakemberek részt vettek-e. A Bajcsy-Zsilinszky térnél annak idején maga sem tudta
(a főépítésszel beszélték ezt meg), hogy hogy lehet egy parknak úgy funkciót adni, hogy a parkot ne
nyomják, ne törjék össze, és azok a funkciók valóban működjenek, illetve a funkciók ne menjenek
egymás rovására. Nyilván egyik tevékenység üti a másikat, innentől kezdve pedig nem használható a
park, mert nem szeret oda menni az egyik, ha ott van a másik.
A jövőt tervezik együtt. Nagyon szívesen segít is ebben a munkában. Meg lett-e határozva a funkció?
Azon kívül, hogy az összegeket kéri a jövő évi költségvetésből, le lettek-e kérve a pontos árajánlatok?
Készült-e terv, rajzh arról, hogy a park hogy fog kinézni a jövőt tekintve? Most abban a fázisban
vannak, amikor tervezni kellene, és amikor a költségvetés tervezésének ideje van, akkor lehet
összegszerűen beszélni róla.
Az előterjesztésből ezt hiányolja, és azt, hogy kik dolgoznak ezen, szakemberek véleményét
hiányolja.
Kónya Ágnes: a képviselő asszony imaparkkal kapcsolatos megjegyzéseire azt tudja elmondani, hogy
a pályázati kiírásnak megfelelően pályázott az imapark, azt nem lehetne kritizálni.
A Humán Bizottság ülésén is elhangzott, hogy gyakorlatilag minden képviselőnek lennének ötletei,
mindenkinek van olyan zöldterülete, parkja, amit nagyon szeretne még fejleszteni, és ezeket nem a
költségvetési év utolsó negyedében kellene ad hoc beadni, hanem amikor készül a költségvetés, akkor
lehetne egy koncepciót csinálni. El is hangzott a Humán Bizottság ülésén, hogy a következő év
költségvetésébe tegyenek bele ilyet, hogy a városban felújításra, bővítésre szoruló, vagy más
funkcióval kiegészítendő parkokról legyen határozott terv, szakember által elkészítve és rendeljenek
hozzá pénzt, ekkor lehet eredményesebben, komolyan megvalósítani.
Természetesen egyetértenek abban, hogy mindenképpen kell ezzel kezdeni, de nem szeptember
végén, amikor már a költségvetés végén járnak.
Jó, ha néha nem feledkeznek meg arról, hogy ha a kormánypárt és mindenféle politika be lett hozva,
hogy a kormányzat elvitte a város adósságát, és azzal, hogy ezt nem kell törleszteni, viszonylag nagy
összeg marad a városon belül, amit az itt élők életkörülményeinek a javítására tudnak fordítani.
Dr. Csáky András: az adósságot a város csinálta.
László Ágnes: örül annak, hogy a végére egy olyan beszélgetés alakult ki, ami nem egymást támadja,
hanem konstruktív együttműködést mutat a testület részéről.
A képviselők kérésének megfelelően módosítja a határozati javaslatát, annak 2. és 3. pontját törli, és
arra kéri a Képviselő-testületet, hogy a mellékletben szereplő koncepciót alapvetően fogajdák el,
hogy erre tudjanak a jövő évben és a következő években készülni. Úgy gondolja, egy oktató park,
egy sportcélú beruházás minden városlakónak jó.
Igaza van Takátsné Györe Anett képviselő asszonynak, sok minden be van tervezve. De ez a park
9000 m2 nagyságú, és a futókör opcionális és nem is kért rá költségvetési támogatást, hanem EU-s
pályázatokra számítva tervezte bele a parkba.
Válaszolva arra a kérdésre, hogy kért-e be árajánlatokat: igen, kért, mert másképp nem tudta volna
megjelölni azt az anyagi forrást, ami a park kiépítéséhez szükséges.
A kutyafuttató ma már kétszer szóba került. Az, hogy éppen valamikor valaki arra jár, és nem lát ott
kutyákat, az nem jelenti azt, hogy az egy melléfogás volt. Tegnap is látta, általában szokta látni a
kutyákat. A park folytatja azt az irányt, amit már Ujházy György megkezdett az ott lévő szobrokkal,
amit a Czigle Egyesület az önkormányzat támogatásával elkezdett a kutyafuttató kiépítésével, az
őshonos növényekre való tekintettel most új virágoskert került kialakításra. tehát kéri, hogy a
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módosítást fogadják el és csak a koncepció kerüljön megszavazásra.
Dr. Csáky András: tehát a képviselő asszony módosította a határozati javaslatát, így az ekképpen szól:
„1. Elfogadja a határozat mellékletét képező Cegléd Szent Hubertus park (2604. hrsz 9404,6 m2
terület) tematikai meghatározását és fejlesztési koncepcióját. 2. Utasítja Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.”
Szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 igen és 1 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.
# 6532
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Földi Áron
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Nem
Hegedűs Ágota
Tart.
Imregi Tibor
Tart.
ifj. Károly Ferenc
Tart.
Klément György
Tart.
Kónya Ágnes
Tart.
Takátsné Györe Anett
Tart.
Tarr Felicián
Tart.
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen és
5 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot.
74/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Nem fogadja el az önálló képviselői indítványban megfogalmazott alábbi határozati javaslatot.
„Elfogadja a határozat mellékletét képező Cegléd Szent Hubertus park (2604. hrsz 9404,6 m2
terület) tematikai meghatározását és fejlesztési koncepcióját.
Támogatja, hogy a 2022. évi költségvetésben kerül megtervezésre nettó 5 000 000 Ft-t különít el
a park fejlesztésére vonatkozóan.
Támogatja, hogy a 2023-2024 évi költségvetésben kerül megtervezésre további nettó 3.000.000
-3.000.000 millió forintot különít el a fejlesztésekre.”
2.) Utasítja Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6533
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Földi Áron
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Nem
Hegedűs Ágota
Nem
Imregi Tibor
Nem
Klément György
Nem
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Takátsné Györe Anett
ifj. Károly Ferenc
Kónya Ágnes
Tarr Felicián
Fehér István
Rimóczi Gábor

Nem
Tart.
Tart.
Tart.
Távol
Távol

31.) NAPIREND: Szándéknyilatkozat a Lövész Utcai Óvoda átszervezéséről
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és javasolják
elfogadni mind a két határozati javaslatot. Először a II. határozati javaslatról fognak majd szavazni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 1
nem szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
75/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított hatáskörében eljárva
1.) kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Lövész Utcai Óvoda Szép Utcai Tagóvodája (2700 Cegléd
Szép utca 34-36.) fenntartói jogát 2022. augusztus 31. napjától átadja a Magyarországi
Evangélikus Egyház (1085 Budapest, Üllői út 24.) részére.
2.) A Magyarországi Evangélikus Egyházzal (1085 Budapest, Üllői út 24.) köznevelési szerződést
kíván kötni annak érdekében, hogy az óvoda továbbra is részt vegyen a kötelező felvételt
biztosító óvodai feladatok ellátásában.
3.) Azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem kívánják a vallási szempontból elkötelezett
óvodába járatni gyermeküket, az óvodai ellátást a város többi önkormányzati fenntartású
óvodáiban kívánja biztosítani.
4.) Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói jog átadásáról és a köznevelési szerződés
megkötéséről szóló - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (3), 83. § (3)(4) bekezdés szerinti valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben előírt 4.1.
egyeztetések, valamint
4.2.
a véleményeztetési eljárás lefolytatására és
4.3.
a dokumentumoknak a Képviselő-testület legkésőbb 2022. májusi ülésére történő
előterjesztésére.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedés megtételére.
Határidők a 4.1. - 4.2. pontok tekintetében: 2022. Felelős: Dr. Csáky András polgármester
április 31-ig folyamatos
Határidő a 4.3. pont tekintetében: legkésőbb a 2022.
májusi testületi ülés

50

#6534
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Nem
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 1
nem szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
76/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított hatáskörében eljárva
1.

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a fenntartásában működő, 2. pontban megjelölt óvodai
intézményben, 2022. augusztus 31. napjától, intézményátszervezést kíván végrehajtani.

2.

Az 1. pontban kinyilvánított intézményátszervezés az alábbi óvodát érinti:
OM azonosító
037698

3.

Intézmény neve
Lövész Utcai Óvoda
- Szép Utcai Tagóvoda
- Fűtőház Utcai Tagóvoda
- Malom Téri Tagóvoda

Címe:
Cegléd Lövész u. 2.
Cegléd Szép utca 34-36.
Cegléd Fűtőház utca 6.
Cegléd Malom tér 1.

A fenntartásában működő, 2. pontban megjelölt óvodai feladatellátást úgy szervezi át, hogy
3.1. a 037698 OM azonosítóval rendelkező Lövész Utcai Óvoda Fűtőház Utcai Tagóvodáját
(2700 Cegléd, Fűtőház utca 6.) megszünteti - figyelemmel a 81/2020. (V. 28.) polgármesteri
határozat végrehajtása nyomán tett intézkedésekre.

4.

Felhatalmazza a Polgármestert a Képviselő-testületi érdemi döntés meghozatalához szükséges,
törvényben előírt
4.1. véleményeztetési eljárás lefolytatására, és a
4.2. dokumentumoknak a Képviselő-testület legkésőbb 2022. májusi ülésére történő elő
terjesztésére.

5.

Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedés megtételére.

Határidők a 3-4. pontok tekintetében: 2022. április 31- Felelős: Dr. Csáky András polgármester
ig folyamatos
Határidő az 5. pont tekintetében: legkésőbb a 2022.
májusi testületi ülés
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# 6535
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
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Nem
Fehér István
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

32.) NAPIREND: Az óvodák 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadni mind a
három határozati javaslatot. Köszönti az ülésen az intézményvezetőket.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
77/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nevelési - oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 3.§ (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva megtárgyalta a Lövész Utcai
Óvoda (2700 Cegléd Lövész u. 2.) 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervét és
1.) megállapítja, hogy a munkaterv - amely a határozat elválaszthatatlan részét képező 1. melléklete
- összhangban van a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-ában előírtakkal, és az abban
foglaltakkal egyetért.
2.) felhívja az óvodavezetőt, hogy az 1. pontban felsorolt, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt, hiteles dokumentumot a fenntartó részére nyújtsa be!
3.) felhívja az óvodavezetőt, hogy - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
figyelembe vételével - módosítsa a 2021/2022-es nevelési évben az intézmény
alapdokumentumait (Munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai
Program) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hiteles dokumentumokat a fenntartó
részére nyújtsa be!
4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal,
a 3. pont tekintetében: 2022 márciusi testületi ülés

Felelős: dr. Csáky András polgármester
Felelős: intézményvezető
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A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.
# 6536
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
78/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nevelési - oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 3.§ (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva megtárgyalta a Pesti Úti Óvoda
(2700 Cegléd Pesti út 10.) 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervét és
1.) megállapítja, hogy a munkaterv - amely a határozat elválaszthatatlan részét képező 1. melléklete
- összhangban van a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-ában előírtakkal, és az abban
foglaltakkal egyetért.
2.) felhívja az óvodavezetőt, hogy az 1. pontban felsorolt, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt, hiteles dokumentumot a fenntartó részére nyújtsa be!
3.) felhívja az óvodavezetőt, hogy - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
figyelembe vételével - módosítsa a 2021/2022-es nevelési évben az intézmény
alapdokumentumait (Munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai
Program) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hiteles dokumentumokat a fenntartó
részére nyújtsa be!
4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal,
a 3. pont tekintetében: 2022 márciusi testületi ülés

Felelős: dr. Csáky András polgármester
Felelős: intézményvezető

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.
# 6537
Dr. Czinege Imre
Dr. Csáky András polgármester úr
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor

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

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol
Távol

Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
79/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nevelési - oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 3.§ (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva megtárgyalta a Széchenyi Úti
Óvoda (2700 Cegléd Széchenyi út 14.) 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervét és
1.) megállapítja, hogy a munkaterv - amely a határozat elválaszthatatlan részét képező 1. melléklete
- összhangban van a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. §-ában előírtakkal, és az abban
foglaltakkal egyetért.
2.) felhívja az óvodavezetőt, hogy az 1. pontban felsorolt, módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt, hiteles dokumentumot a fenntartó részére nyújtsa be!
3.) felhívja az óvodavezetőt, hogy - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
figyelembe vételével - módosítsa a 2021/2022-es nevelési évben az intézmény
alapdokumentumait (Munkaterv, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai
Program) és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hiteles dokumentumokat a fenntartó
részére nyújtsa be!
4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal,
a 3. pont tekintetében: 2022 márciusi testületi ülés

Felelős: dr. Csáky András polgármester
Felelős: intézményvezető

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.
# 6538
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

54

33.) NAPIREND: CVÖ hivatalos honlapjának akadálymentesítését célzó megújítása
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadni
a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
80/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Beüzemeli Cegléd Város Önkormányzata hivatalos honlapjának jelenlegi arculata és struktúrája
helyébe az Önkormányzati ASP Települési Portál Szakrendszere által biztosított –
https://cegled.asp.lgov.hu – akadálymentes honlapot, a meglévő domain név megtartása mellett.
2.) Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges kötelezettségvállalások, egyéb dokumentumok
aláírására, nyilatkozatok megtételére.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6539
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

34.) NAPIREND: Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása a MÁK ellenőrzés megállapításai
alapján – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadni
a testületnek a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
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szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
81/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Jóváhagyja 2021. szeptember 23-ai hatállyal a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (2700
Cegléd, Kossuth tér 1.) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: KÖH SzMSz) 1.
melléklet 6.5.2. alpont első fordulatának alábbi rendelkezésre történő módosítását azzal a
feltétellel, hogy a 144/2020. (XII. 17.) polgármesteri határozattal jóváhagyott KÖH SzMSz
további rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak:
..6.5.2. Pénzügyi Iroda főbb feladatai:..
„- ellátja a Hivatal pénzügyi, gazdálkodási feladatait”
2.) Felkéri a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak szerint módosított, egységes szerkezetbe foglalt KÖH
SzMSz kibocsátására és tartalmának a KÖH dolgozóival történő ismertetésére.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

# 6540
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.
A 18/2021. (IX.30.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 34/a sz. melléklete.
# 6541
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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35.) NAPIREND: Területi védőnői körzetek felülvizsgálata – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 35. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán Bizottság
megtárgyalta és javasolják elfogadni a testületnek a rendelet-tervezetet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen
szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.
A 19/2021. (IX.30.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 35/a sz. melléklete.
# 6542
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

36.) NAPIREND: A ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzet önkormányzati működtetése,
pályázat kiírása
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. 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 az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
82/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy 2021. november 1-jétől szolgáltatóként, helyettesítéssel ellátja a betöltetlen,
ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzetet:
1.1. Feladat-ellátási szerződést köt a helyettesítő orvosokkal, és azok helyetteseivel a betöltetlen
praxis ellátására 2021. november 1-jétől 6 hónap időtartamra személyes szolgáltatás nyújtására, a
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háziorvosi alapellátási feladatok ellátására, amely a szakhatósági működési engedély és a
finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, háziorvosi alapellátási feladatra.
1.2. Gondoskodik a NEAK és az Önkormányzat közötti jelenleg hatályos finanszírozási
alapszerződés kiegészítéséről a háziorvosi alapellátás feladattal, a betöltetlen, ceglédi TEK VI. számú
házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozóan.
1.3. Munkaviszonyt létesít 2021. november 1-jétől a körzet alapellátási szolgáltatójával 2021.
október 31-én foglalkoztatási jogviszonyban álló 1 fő szakdolgozóval (asszisztens) az önkormányzati
működtetés időszakára, heti 20 óra időtartamra. A szakdolgozó munkabére megegyezik az ágazati
jogszabályok szerinti besorolási illetménnyel. Munkáltatói jogok gyakorlójaként a Polgármestert
hatalmazza fel.
1.4. A Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 20.)
önkormányzati rendelet „Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi létszámadatainak címrendje” című
16. melléklete Igazgatási Ágazat 1. alcím 1. pontjában megállapított 5 fő engedélyezett létszámát 1
létszámhellyel bővíti – az 1.3. alpont végrehajtása érdekében. A létszámbővítés 2021. november 1jétől a Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök.
rendelet 2. melléklet 6. pontjában meghatározott VI. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet
önkormányzati működtetésének időtartamáig érvényes.
2.) Biztosítja a körzet önkormányzati működtetésének hiányzó szakmai minimumfeltételeit,
valamint az NEAK finanszírozást meghaladó kiadások fedezetét, az önkormányzat 2021. évi
költségvetésében „háziorvosi körzet működtetése” soron rendelkezésre áll.
3.) Felhatalmazza a Polgármestert a betöltetlen, ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi
körzet helyettesítéssel megvalósuló önkormányzati működtetéséhez szükséges valamennyi
intézkedés megtételére, az ügymenet során felmerülő összes dokumentum, kötelezettségvállalás
önkormányzat nevében történő aláírására, a közreműködői feladat-ellátási szerződés(ek) végleges
szövegének kialakítására és aláírására.
4.) Felülvizsgálja 2022. áprilisi ülésén a ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzet
önkormányzati működtetésével kapcsolatos feladat-ellátást.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6543
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
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83/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Pályázatot ír ki a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 2. mellékletében
megállapított területi ellátási kötelezettségű (TEK) ceglédi VI. számú házi gyermekorvosi körzet
vállalkozás formájában történő, állandó jellegű háziorvosi ellátására – a határozat
elválaszthatatlan mellékletében foglaltaknak megfelelően.
2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat elbírálása kivételével a házi gyermekorvosi
körzet ellátásához szükséges valamennyi intézkedés megtegye, és a keletkezett iratokat,
kötelezettségvállalásokat az Önkormányzat nevében aláírja.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozat végrehajtása, valamint a házi
gyermekorvosi körzet további ellátásának biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
Melléklet a 83/2021. (IX. 22.) Ök. határozathoz:
„Pályázati felhívás

1. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cegléd VI. számú házi gyermekorvosi
körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel. Továbbá a körzethez rendelet iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás.
1.1. Ellátandó lakosságszám (kártya): 533 fő
1.2. Ellátandó települések száma: egy településrész – Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi
körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 2. mellékletében megállapított ceglédi VI. számú házi
gyermekorvosi körzet
2. Pályázati feltételek:
2.1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben
előírt egyéb feltételek megléte;
2.2. büntetlen előélet;
2.3. cselekvőképesség;
2.4. A háziorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által alkalmazott 1 fő szakdolgozó
(asszisztens) továbbfoglalkoztatásának biztosítása.
3. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3.1. végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai
3.2. részletes, fényképes szakmai önéletrajzot
3.3. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
3.4. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és
azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
3.5. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
3.6. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas
vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés
másolata
3.7. Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás
3.8. OKFŐ/ENKK által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
3.9. OKFŐ igazolás a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállnak
3.10. COVID elleni védőoltás felvételének igazolása
3.11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
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3.12. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot
megismerhessék, és abba betekinthessenek
3.13. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri
4. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.
5. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. áprilisi Képviselő-testületi ülés
6. A pályázat benyújtásának módja: postai úton,
6.1. Cegléd Város Önkormányzata Dr. Csáky András polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a
borítékon kérjük feltüntetni: „VI. számú házi gyermekorvosi körzet”
6.2. További információ kérhető telefonon – 06/53/511-437 – es telefonszámon és a
viktoria.makai@cegledph.hu email címen az egészségügyi alapellátásért felelős ügyintézőtől
7. Területi ellátási kötelezettség: Igen
8. A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2022. június 1.
9. Jogviszony jellege: Vállalkozási
10. Kategória: Háziorvosi
11. Típusa: gyermek
12. Leírás/Megjegyzések: Pályázati felhívás
12.1. A házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.
12.2. A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de
minimum 5 év időtartamra kötött feladat- ellátási szerződés alapján.
12.3. Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését
térítésmentesen biztosítja.
12.4. A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben
való részvétel nem kötelező.
12.5. Indokolt esetben – közérdekű célból – az Önkormányzat bérlakást biztosít.
13. Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot
külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
14. A pályázat egyéb megjelentetése:
14.1. www.cegled.hu aktuális/pályázatok
14.2. www.oali.hu
14.3. Egészségügyi közlöny
14.4. Magyar Orvosi Kamara”
# 6544
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

37.) NAPIREND: Beszámoló a 36/2021. (VII.29.) Ök. határozatot érintő intézkedésekről
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 37. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: a határozati javaslatot kiegészítette egy „B” ponttal. Az „A” határozati javaslatban
elfogadják az előterjesztésben foglaltakat a „B” határozati javaslatban pedig nem fogadják el.
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Az eredeti előterjesztést valamennyi állandó bizottság megtárgyalta és javasolják elfogadásra a
testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület
egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
84/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja dr. Csáky András polgármester beszámolóját a 36/2021. (VII. 29.) Ök. határozatban
foglalt vizsgálatról és indokoltság hiányában úgy határoz, hogy nem szervezi meg a Sinopharm
vakcinával oltott 60 év feletti Ceglédiek ingyenes antitest szűrését.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6545
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

38.) NAPIREND: Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 38. 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, 12 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
85/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. június 17-i rendes
ülésnapon és a 2021. július 29-i rendkívüli ülésnapon, illetve a korábban hozott, de még nem
teljesített határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót.
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6546
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

39.) NAPIREND: Egyebek
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, 12 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
# 6547
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

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, 12 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
# 6548
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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55/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat módosítása
Dr. Csáky András: a Gazdasági Bizottság kérte a határozat módosítását. Az eredeti határozat
kiosztásra került a testületnek. A felújítási rangsorban van egy csere.
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a módosítási javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
86/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Módosítja az 55/2021. (II. 15.) polgármesteri határozat 1. pontját oly módon, hogy az Egyéb
felújítási rangsorban az 1.7. alpont és az 1.9. alpont tartalma helyet cserél:
1.7. Kossuth Lajos utca aszfaltozás 111 m, és útalap készítése 110 m ...
…1.9. Rákóczi út 37-43. mögötti udvar javítása
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6549
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Dr. Csáky András: a Gazdasági Bizottság ülésén javaslat fogalmazódott meg arról, hogy a járvánnyal
kapcsolatban határozatot hozzon a testület, amely úgy szól, hogy „Cegléd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 1. Felhívja Cegléd Város lakosságának figyelmét a COVID elleni védőoltás
fontosságára, és a negyedik hullám küszöbén javasolja, hogy minél többen vegyék fel az oltást azok
közül, akik eddig még nem tették meg. 2.Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a döntés
közzétételére.”
Dr. Czinege Imre: támogatja ezt a javaslatot, szeretné, ha kiegészítenék azzal, hogy kérik a
lakosságot, hogy a személyi higiénia, a távolságtartás és a maszkviselés szabályait is be kell tartani.
Rövid időn belül, mire ez kimegy a lakossághoz, feltehetőleg a járvány erősödése miatt újra be kell
vezetni bizonyos szabályokat, és jó lenne, ha a lakosság egyszerre lenne tudatában annak, hogy az
oltás mellett a személyi higiénia és a maszk viselése is legalább annyira fontos.
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Dr. Csáky András: ez egy járványügyi kérdés, amit a képviselő úr szóba hozott. A járvány kezelése,
az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala kormányzati hatáskör. Abban az esetben, ha a Kormány
tesz ilyen lépést, akkor az egyértelművé fogja tenni, hogy ez kötelező. Elnézést kér a vulgaritásért,
de ez körülbelül olyan, mintha arról hoznának határozatot, hogy nem illik a padlóra sercinteni. Tartja
annyira felnőttnek a lakosságot, hogy ha egy ilyen intézkedés jön, akkor azt be fogja tartani. Aki nem
tartja be, az akkor sem teszi, ha a testület ilyen határozatot hoz. Egyetért, de ilyen határozat
megszavazása nem az önkormányzat feladata. Arról nem beszélve, hogy módosító javaslatokat
mindig szeretnének írásban megkapni, hogy tudják, pontosan miről szavaznak. Ez most itt nem történt
meg, de természetesen szavazni fognak erről.
Dr. Czinege Imre: a figyelemfelhívást szorgalmazza, hogy a polgárokban egyszerre legyen jelen a
védőoltás és a személyi védelem fontossága is.
Dr. Ferenczi Norbert: mi lenne szövegszerűen a javaslat? Most csak egészségügyi intézményben kell
maszkot viselni, ha jól tudja, oda pedig nem engedik be másként az embereket. Ezzel kapcsolatban
milyen figyelemfelhívási szükségszerűség van? Az oltakozás azért fontos, mert ha az nem történik
meg kellőképpen, leáll a város és leáll az ország. Szükség van a nyilatkozattételre, és úgy érezte a
bizottsági ülésen zajlott párbeszéd alapján, hogy ebben egyetértenek, bár a főorvos úr szavazata nem
ebbe az irányba mutatott akkor még, ezért kíváncsian várja, hogyan fog szavazni ebben az ügyben.
Dr. Csáky András: van-e szövegszerű javaslat?
Dr. Czinege Imre: ennél világosabban nem tudja elmondani, itt az önkormányzat az oltakozásnál is
csak felkérheti a lakosságot. Ezzel a javaslattal szeretné a figyelmet felhívni arra, hogy a járvány
elleni védekezésben legalább annyira fontos mindkettő. Teljesen értelmetlennek tartja, hogy
megfelelő tudás birtoka nélkül itt beszéljenek mindenféléről, mert akkor az vitatkozásnak tűnik. Ha
kellő érvek vannak, akkor azt vitának nevezik. Fontosnak tartja ezt. Csak utalt arra, nehogy a lakosság
azt gondolja, hogy nem szükséges a személyi védelem, elegendő az oltás, hiszen a lakosságnak is
tudnia kell, hogy egy oltott személy ugyanúgy hordozhatja a vírust, tehát ha egy oltott személynek ha
a legkevesebb tünete is van, azonnal fel kell tennie a maszkot. Erre nem képviselői, inkább orvosi
kötelességből hívta fel a figyelmet.
Dr. Csáky András: változatlanul nem tud ezzel mit kezdeni, hatáskörüket lépnék túl, ha az operatív
törzs előírásán túlmenve felhívnák a lakosság figyelmét. A sajtó képviselői jelen vannak az
ülésteremben, tudósítani fognak arról, hogy mi hangzott el itt. Miután nem kapott szövegszerű
módosító javaslatot, nem tudja értelmezni ezt az egészet, nem is tud szavaztatni róla.
Szavazásra bocsátja a Gazdasági Bizottság által megfogalmazott határozati javaslatot és megállapítja,
hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.
87/2021.(IX. 22.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Felhívja Cegléd Város lakosságának figyelmét a COVID elleni védőoltás fontosságára, és a
negyedik hullám küszöbén javasolja, hogy minél többen vegyék fel az oltást azok közül, akik
eddig még nem tették meg.
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a döntés közzétételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6550
Dr. Czinege Imre
Igen
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
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Távol
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

Dr. Csáky András: minden képviselő megkapta Dr. Zalai Gábor levelét, amelyben azt a javaslatot
teszi, hogy a sportmúzeum a volt Zalai patika helyére kerüljön át. Erről már szó volt korábban, a Zalai
családdal már beszélt ez ügyben, de jelenleg nincs miről tárgyalni, mert bérbe van adva az ingatlan,
így ebből a szempontból ez tárgytalan. Erről szavazni nem kell, erről fogja tájékoztatni az érintetteket.
Egyebek napirendben további döntést igénylő kérdés, felvetés nem volt.
40.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk
Interpelláció nem érkezett.
Magyar Károly: az elmúlt testületi ülésen szó volt a zöldhulladék lerakó újranyitásáról,
komposztálóval együtt, utóbbit viszont nem kérnék, a zöldhulladékot viszont jó lenne megnyitni, jön
az ősz, sokan igényelnék az elszállítást. Történt-e előrelépés az ügyben?
Dr. Csáky András: úgy emlékszik, tárgyaltak a DTKH-val, a zöldhulladék szállítása rendszeres, meg
van oldva.
Magyar Károly: a lerakásról beszélt. A zöldhulladékot havonta egyszer viszik el. Ősz táján viszont
hetente gyűlik a zöldhulladék, igény lenne rá, hogy egy lerakóba kivihessék az emberek, ahonnan
majd a DTKH elviheti. De ez ne egy hónapban egyszer történjen, és ne korlátozott méretben. Aki
többet akar kivinni, megtehesse. Gyömrőn ez működik.
Dr. Csáky András: jelezték annak idején az igényt a DTKH-nak, nem tudja, hogy történt-e változás,
de rá fog kérdezni.
Imregi Tibor: régen megterveztek már egy zebrát a református iskola elé, az utolsó információ az
volt, hogy engedélyeztetési szakaszban van. Hogy áll ez a zebra jelenleg? Mikorra várható? Bízott
abban, hogy szeptemberre elkészül, mivel már régóta tervben van.
Dr. Csáky András: úgy tudja, a református iskolánál van zebra, a sarkon.
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Imregi Tibor: ez egy teljesen új zebra, amit az iskola kért, ami közvetlen a főbejárattal szemben lenne.
Az a főbejárat, ami jelenleg főbejárat, megszűnt főbejáratnak lenni, s mivel az ebédlőjük az út
túloldalán van, ez biztonságosabbá tenné a gyerekek átjárását, sőt annak a rengeteg gyereknek az
átkelését is, akik az Alszegi út felől érkeznek. Sajnos a gyerekek sem minden esetben a zebrán kelnek
át, nem mennek el addig. A zebra viszont meg lett terveztetve és engedélyeztetésre be is lett adva.
Dr. Csáky András: nem tud ilyen kérésről, és a református egyház sem fordult a városhoz ilyen
kéréssel. Egy kereszteződésbe zebrát berakni egyébként is elég kockázatos.
Vasvári Csaba ügyvezető: a közlekedési hatóság megvizsgálta a kérést és arra az álláspontra jutottak,
hogy meg kell szüntetni a meglévő zebrát, és csak akkor tudnak új zebrát kialakítani az említett
helyen. Jelenleg még a hatóság is vizsgálja, hogy ez közlekedési szempontból milyen hatással lesz.
A hatóság visszajelzését várják, illetve megsürgeti őket. A tervezők egy előzetes tervet küldtek be a
hatósághoz, de az engedélyezéshez a hatóság előzetes jóváhagyása is szükséges. Ha esetleg új zebra
lesz, akkor annak az „okosításán” is el kell gondolkodni, mert a listán szerepel.
Imregi Tibor: az eredetileg is okos zebraként lett terveztetve. Tudja, hogy a másik zebra
megszüntetéséről is volt szó, hiszen az így okafogyottá válik. Más helyen is van kereszteződésben
van a zebra, akár négy zebra is van egy kereszteződésben, sőt még innen is fog hiányozni, a másik
oldalról.
Dr. Csáky András: azok a kereszteződések többségükben lámpával vannak ellátva.
Imregi Tibor: itt épp ezért kellene a zebra, mert nincs lámpa. Azt a zebrát sem olyan régen alakították
ki, ami az ipartestület felől van, ott is kaotikus van az átkelés az úttesten. A választ elfogadja.
László Ágnes: Mótyán Krisztián ügyvezető úrhoz van kérdése: folytatják-e a Bem utca árok bélelését
az idei évben?
A testület néhány hónapja elfogadott egy cserét a Szolnoki úti lakótelepen, a „menekülőút” a Makula
úr féle terület cseréje volt, és ha minden igaz, még fizetnie kellene az önkormányzatnak azért az adott
területért. Megvalósul-e ott a „menekülőút” vagy sem?
Mótyán Krisztián ügyvezető: folytatni fogják a záró burkolást a Bem utcában, de a közmunkaprogram
kissé nehezen megy, emberhiány miatt. A tervek szerint idén be fogják fejezni.
A második kérdésre nem tud válaszolni, az adásvételt az önkormányzat intézi, ez folyamatban van.
Azt tudja, hogy sokáig azért húzódott, mert telekalakítási eljárási problémák voltak, amik időközben
megoldódtak, és ott valóban kialakul egy 4 méteres sáv, ami lehetővé teszi majd, hogy ott is ki
lehessen járni, de ahhoz még kerítést kell bontani és egyéb feladatokat is el kell végezni, amelyre
most nem tud választ adni. A kérdés összetett, további gondolkodást és együttműködést igényel. Első
lépésként elhárult az az akadály, hogy a területet megszerezhessék, ez most már megtörtént,
legalábbis folyamatban van. Utána el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy tudják azt kialakítani
menekülő útvonalként, milyen beruházások, bontások, átépítések szükségesek még hozzá. De a
fizikai akadály lassan elhárul ez elől. Az önkormányzattal közösen fog a Várvag Kft. megoldást
találni.
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László Ágnes: a Hivatalt kéri meg, hogy nézzék meg a határozatot, hogyan áll. Sajnos nem tudja
megmondani, hogy mikor szavaztak róla.
Dr. Csáky András: megkeresik és írásban válaszolnak. Kérdezi a képviselő asszonyt, elfogadja-e a
most kapott választ?
László Ágnes: igen.
Takátsné Györe Anett: a Zrínyi utca elkészült, viszont az utca eleje, ami a Bajcsy-Zsilinszky úthoz
csatlakozik, ott az út széle nem lett megtámasztva. A második fele igen, de ezen a részen teljesen
elmaradt az út megtámasztása, nem tudja, van-e ennek valami oka.
A másik végén pedig, ami a Bocskai úthoz csatlakozik, ott nem tudja, hogy vette ezt így át a műszaki
ellenőr, a kukás autó máris meghúzta az utat, nem lehet kifordulni, olyan magasra lett töltve az út,
illetve nem lett ezzel együtt a kereszteződés rendbe téve. Tudja, hogy a csapadékvíznek ott kell
elfolynia, de nagyon mély, az autó alja-eleje teljes egészében leül. Láthatóan már meg is van sérülve
az út, valószínűleg a kukás autó volt, ami nagy tömeget vitt, mert fel is szedte. Arról nem beszélve,
hogy ott macskakővel van megoldva a vízelvezetés, amiből már a téglák is hiányoznak. Ugyanez a
helyzet a Bezerédj utca kereszteződésében. Ennyire mély csapadékvíz elvezető nem kell, lassan egy
árkot kell átugrania annak, aki ki- vagy behajt oda.
A Buzogány utcában a kisegítő iskolánál, illetve a volt galambpiacnál végzett munkálatok
helyreállítását említi, hosszában fel van vágva az út, és kritikán aluli az, ahogy most kinéz, olyan
magas a visszatöltése. Nem tudja, hogy ott mi történt, ennek a javítása meg fog-e történni.
A körzetet végigjárva nagyon sok tábla nem látható a belógó ágaktól, de erről polgármester úrnak
levelet fog írni, kéri, hogy továbbítsa az illetékeseknek, hogy ezeket rendezni kell.
A Sövény utca és a Széchenyi út sarkán lévő háznál egyszerűen nem lehet kilátni, kifordulni, mert
nem belátható az út.
A Gubody utcában a posta oldalában, a posta előtti járda javítását szeretné kérni, illetve a katolikus
iskola hátsó bejáratánál kéri, hogy nézzék meg a járda állapotát, mert balesetveszélyes.
Dr. Csáky András: írásban fognak válaszolni, illetve várja képviselő asszony levelét, és a belógó
növényzet levágását haladéktalanul el fogják végezni.
Kónya Ágnes: visszatér a Bácsvízzel kapcsolatban a csatorna átvágások megsüllyedésének ill. ezek
kijavításának kérdésére. Amikor ezt jelezte, összekapcsolta a Csokonai és Szél utcák lakóinak
kritikájával, hogy a DTKH szemetes autói minden hajnalban ott csörmpölnek végig. Ezt megszüntette
a DTKH, köszönik szépen, de az átvágások még mindig itt vannak. Úgy tudja, az előző ciklusban a
Bácsvízzel volt már egy megállapodás arról, hogy ezeket a csatorna átvágásokat ők is javítják.
Kérdezi ismételten, hogy ez hogy áll, és ha lehet, ezt elősegíteni, akkor ezt tegyék meg. Ha pedig
nem, akkor pedig kátyúzásként kell ezt kezelni, mert van olyan utca, ahol 17 ilyen átvágás van, ez
rettentő sok, és süllyednek, az autóforgalom miatt pedig sok negatív hatása van ezeknek.
A Bajza utca és az Összekötő út kereszteződésében lévő stop tábla nagyon jó, hogy van, de az az alá
festett stop vonal nagyon lekopott, szeretné kérni, hogy ha lehet, még az idén ezt pótolják.
A Budai úton nagyon nagy a forgalom a különböző terelések miatt. A Kátai úttól a termálfürdő felé
eső oldalon a csapadékvíz elvezető árkokat kiásták most a különböző kábelek lefektetéséhez, így az
árkok már olyan közel vannak a kerítésekhez, illetve az, hogy meg lett bontva, sok lakó jelezte, hogy
a kerítések megmozdulnak, repedeznek, dőlnek ki és be. Lehet-e oda valamilyen segítséget adni?
Például az árkot úgy kiburkolni, hogy az ott egy szilárdabb valami legyen. Visszamentek a kivitelező
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Cegléd Város Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400
Száma: C/31.100/2021.

MEGHÍVÓ
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. szeptember 22-én (szerdán) 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.) „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2020. évi beszámolója
Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző

E

2.) Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött szerződés módosítása

E

3.) Beszámoló Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben végzett
munkájáról
Szakmai előterjesztő a 2-3. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

E

4.) Közhasznú Gazdasági társaságok 2021. II. n. évi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők: Gazdasági társaságok ügyvezetői

E

5.) Információbiztonsági feladatok ellátása
Szakmai előterjesztő: Markóné dr. Somodi Enikő kontroller

E

6.) 2021. évi költségvetés előirányzat-módosítások – Rendelet

M

7.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről

M

8.) Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület támogatása

M

9.) Ceglédi Vasutas Sportegyesület támogatása
Szakmai előterjesztő a 6-9. napirendeknél: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes

M

10.) „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2021” c. pályázati kiírásra beérkezett
pályázatok elbírálása
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna városi főépítész

M
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11.) Szentháromság szobor lépcső és kovácsoltvas kerítés felújítása

M

12.) Gál József Sportcsarnok termálvíz hasznosítása

M

13.) Gyalogátkelőhely kialakítása a Széchenyi úton
Szakmai előterjesztő a 11-13. napirendeknél: Vasvári Csaba ügyvezető

M

14.) Déli úti zebra kialakítása

M

15.) Sportcsarnok beruházás, együttműködési megállapodások jóváhagyása

M

16.) Cegléd, Téglagyár utca rendezése – villanyoszlopok áthelyezéséhez pótfedezet biztosítása

M

17.) Cegléd, 1641 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
Szakmai előterjesztő a 14-17. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető

M

18.) VÁRVAG Nonprofit Kft-vel kötött Feladatellátási keretszerződés módosítása

M

19.) VÁRVAG Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terv módosítása

E

20.) VÁRVAG Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

¾

21.) Cegléd Kőrösi út 4. szám alatti 54 m2 üzlethelyiség (volt presszó) értékesítése

E

22.) Cegléd, belterület 1620/4 hrsz-ú ingatlan bérbeadása, értékesítése

M

23.) 8771/2 hrsz-ú ingatlan átminősítése, értékesítése

M

24.) Cegléd, belterület 9182 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése

M

25.) Cegléd külterület 0987/65 hrsz-ú ingatlanból telekhatár rendezéssel 1692 m2 ingatlanrész
értékesítése bérlő részére

E

26.) Cegléd, Kossuth Ferenc u. 56. garázshelyiség bérleti szerződésének határozatlan időre
történő meghosszabbítása

M

27.) Cegléd Jászberényi út 3. szám alatti Társasházban lévő 25 m2 üzlethelyiség értékesítésre
kijelölése
Szakmai előterjesztő a 18-27. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő az 1-27. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
28.) Önálló képviselői indítvány (2055/2 hrsz-ú közterület elnevezéséről)
Előterjesztő: Kónya Ágnes önkormányzati képviselő
Kocsó Tamás bizottsági tag
29.) Önálló képviselői indítvány (Csatlakozás Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai
Szövetségéhez)
Előterjesztők: Takátsné Györe Anett és Dr. Ferenczi Norbert önkormányzati képviselők

M

E

E
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30.) Önálló képviselői indítvány (55/2021. (II.15.) és az 51/2021. (II.15.) számú polgármesteri
határozat módosítása)

E

31.) Önálló képviselői indítvány (Hubertus park tematikájának és finanszírozásának ütemezése)
Előterjesztő a 30-31. napirendeknél: László Ágnes önkormányzati képviselő

E

32.) Szándéknyilatkozat a Lövész Utcai Óvoda átszervezéséről
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester

M

33.) Az óvodák 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése

E

34.) CVÖ hivatalos honlapjának akadálymentesítését célzó megújítása

M

35.) Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása a MÁK ellenőrzés
megállapításai alapján – Rendelet

M

36.) Területi védőnői körzetek felülvizsgálata - Rendelet

M

37.) A ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzet önkormányzati működtetése,
pályázat kiírása

M

38.) Beszámoló a 36/2021. (VII.29.) Ök. határozatot érintő intézkedésekről

E

39.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő a 33-39. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő a 32-39. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

E

40.) Egyebek
41.) Kérdések, interpellációk
ZÁRT:
42.) Gazdasági társaságok 2021. évi II. n. évi adatszolgáltatása
Szakmai eltőerjesztők: a Gazdasági társaságok ügyvezetői

M

43.) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő a 42-43. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

M

44.) Egyebek
Cegléd, 2021. szeptember 15.
Dr. Csáky András
polgármester
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