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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 21-én megtartott, 10 

órakor kezdődő nyilvános ülésén. 

 

Az ülés helye: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.). 

 

Jelen vannak: Dr. Csáky András polgármester, Dr. Czinege Imre, Fehér István, Dr. Ferenczi 

Norbert, Földi Áron, Imregi Tibor, Ifj. Károly Ferenc, Klément György, Kónya Ágnes, László 

Ágnes, Rimóczi Tábor és Takátsné Györe Anett és Tarr Felicián képviselők.  

 

Távolmaradását jelezte: Hegedűs Ágota alpolgármester és Magyar Károly képviselő. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Szoboszlay Árpádné 

aljegyző, Dr. Gujka Attila irodavezető, Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes, Jáger Mária 

irodavezető, Mádi Csaba irodavezető, valamint a napirendi pontok meghívottjai és a gazdasági 

társaságok ügyvezetői a jelenléti ív szerint.  

 

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 13 fővel jelen van, határozatképesen kezdi meg munkáját. 

Hegedűs Ágota alpolgármester és Dr. Czinege Imre képviselő úr jelezte távollétét az ülésről. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban módosítást tesz. Négy helyben osztott 

anyag megtárgyalására tesz javaslatot, a nyilvános ülés Egyebek napirendi pontja előtt.  

23. napirendi pontként a Tulajdonosi hozzájárulások CVSE c. előterjesztést. 24. napirendi pontként 

a 47/2022. (II.15.) Ök. határozat módosítása c. előterjesztést, 25. napirendként a Visszatérítendő 

támogatás igénylése – „PIMI” és 26. napirendként a 2022. évi Felújítási és hasznosítási terv 

jóváhagyása c. előterjesztést javasolja napirendre tűzni. A napirendek számozása ennek 

megfelelően változik. 

 

A napirendekkel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja az ülés módosított napirendi pontjait, és megállapítja, hogy azt a Képviselő-

testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

NYILVÁNOS: 

 

1.) Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szakmai beszámolója a 2021. évi feladatellátásról  

Szakmai előterjesztő: Kucsera Mária Magdolna intézményvezető 

 

2.) SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány szakmai beszámolója a 2021. évi 

feladatellátásról 

Szakmai előterjesztő: Kiss Gergely ügyvezető igazgató 
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3.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a tanyagondnoki szolgálat 2021. évi 

feladatellátásáról 

Szakmai előterjesztő: Molnár Tamás regionális vezető 

 

4.) Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének beszámolója a  

-„Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 

- Családok Átmeneti Otthona I-II. Intézmény 

2021. évi feladatellátásáról 

Szakmai előterjesztő: Szlankó Andrea intézményvezető 

Kósa Melinda intézményvezető 

 

5.) IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója 

Szakmai előterjesztő: Szebenszki Bence cégvezető 

 

6.) A Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének 2021. évi beszámolója 

Szakmai előterjesztő: Petrányi Sándor tű. alezredes 

 

7.) A Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének 2021. évi beszámolója a közbiztonság helyzetéről

 E 

Szakmai előterjesztő: Török Csaba r. ezredes, kapitányságvezető 

 

8.) Ceglédi Ifjúsági Stratégia és Cselekvési Terv 2022-27. elfogadása 

Szakmai előterjesztő: Kottes Anikó megbízott ifjúsági koordinátor 

 

9.) 2022. évi módosított rendezvénynaptár tervezet 

Szakmai előterjesztő: Détári-Lukács Ágnes ügyvezető 

 

10.) Cegléd Településrendezési Eszközök - véleményezési szakasz lezárása 

Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 

 

11.) Cegléd Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási koncepciója 

Szakmai előterjesztők: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes, Dr. Gujka Attila 

irodavezető, Mótyán Krisztián ügyvezető, Vasvári Csaba ügyvezető 

Előterjesztő az 1-11. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

12.) Önálló képviselői indítvány: Szolnoki úti játszótér fejlesztése 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

 

13.) Cegléd, Malomtó szél Nyíri Ferenc és Mező utca közötti szakaszára kihelyezett „megállni 

tilos” közlekedési tábla felülvizsgálata 

 

14.) Új, négy csoportszobás bölcsőde építése -pótfedezet biztosítása 

 

15.) Blaskó Sándor Pelikán c. képzőművészeti alkotásának közterületen való elhelyezése 

Szakmai előterjesztő a 13-15. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető 

 

16.) Intézményi karbantartási, felújítási keret felosztása 
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17.) MetALCOM Zrt. Vodafone mobiltorony építéssel kapcsolatos megkeresése 

Szakmai előterjesztő a 16-17. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető  

 

18.) Ügyvédi megbízási díjak módosítása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

 

19.) A IV. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása 

 

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

kiírása 

 

21.) Az óvodák továbbképzési programjának (2023-2028) és a 2022/2023 nevelési év 

beiskolázási tervének jóváhagyása 

 

22.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Szakmai előterjesztő a 19-22. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő a 13-22. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

23.) Tulajdonosi hozzájárulások CVSE 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

 

24.) 47/2022. (II.15.) Ök. határozat módosítása (Törteli úti járda) 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

 

25.) Visszatérítendő támogatás igénylése – „PIMI” 

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

 

26.) 2022. évi Felújítási és hasznosítási terv jóváhagyása 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

 

27.) Egyebek 

 

28.) Kérdések, interpelláció 

 

ZÁRT: 

 

29.) A Kossuth Múzeum – igazgatói pályázatának előzetes véleményezése 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

 

30.) Egyebek 
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#6838 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

1.) NAPIREND: Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szakmai beszámolója a 2021. évi 

feladatellátásról 

Szakmai előterjesztő: Kucsera Mária Magdolna intézményvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: köszönti az ülésen Kucsera Mária intézményvezetőt. Az előterjesztést a Humán 

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-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 a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

131/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ 

(2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.) 2021. évi beszámolóját, a 152/2020. (XII.17.) Ök. 

határozat alapján, 2020. december 22-én megkötött Ellátási szerződés 15. pontjára tekintettel. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6839 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 
Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 
Magyar Károly Távol 
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2.) NAPIREND: SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány szakmai beszámolója a 2021. évi 

feladatellátásról 

Szakmai előterjesztő: Kiss Gergely ügyvezető igazgató  

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: köszönti a szervezet képviselőjét, Erdei Tímeát az ülésen. Az előterjesztést a 

Humán Bizottság megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztett határozati 

javaslat elfogadását. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

132/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartásában működő SOS 

Gyermekfalu Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthonának 2021. évi beszámolóját, a 215/2018. 

(VII. 26.) Ök. határozat alapján, 2018. augusztus 16-án megkötött Feladatellátási Szerződés 

14. pontjára tekintettel. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6840 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

 

3.) NAPIREND: Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a tanyagondnoki szolgálat 2021. évi 

feladatellátásáról 

Szakmai előterjesztő: Molnár Tamás regionális vezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek. Köszönti a szolgálat részéről az ülésen megjelent képviselőt.  
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

133/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának 2021. 

évi szakmai beszámolóját, a 17/2011. (I. 27.) Ök. határozat alapján, 2011. február 21-én megkötött 

Ellátási Szerződés III/5. pontjára hivatkozással. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

#6841 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

 

4.) NAPIREND: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének beszámolója a 

-„Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 

- Családok Átmeneti Otthona I-II. Intézmény 

2021. évi feladatellátásáról 

Szakmai előterjesztők: Szlankó Andrea intézményvezető és  

Kósa Melinda intézményvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek mindkét határozati javaslatot. Köszönti a Vöröskereszt képviseletében megjelent Wolf 

Pétert.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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134/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő 

„Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 2021. évi beszámolóját a 80/2017. (III. 2.) 

Ök. határozat alapján, 2017. március 8-án létrejött Feladatellátási Szerződés 17.) pontjára 

hivatkozással. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6842 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

 

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

135/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő 

Családok Átmeneti Otthona I., II. Intézmény 2021. évi beszámolóját a 4/2021. (VI.17.) Ök. 

határozat alapján, 2021. június 29-én létrejött Feladatellátási Szerződés 14.) pontjára 

hivatkozással. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6843 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 
Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
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Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

5.) NAPIREND: IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója 

Szakmai előterjesztő: Szebenszki Bence cégvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek. Köszönti az ülésen a Kft. képviseletében megjelent Kostyalik Katalint.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

136/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.) 

támogató szolgálatára és a fogyatékos személyek nappali ellátására irányuló tevékenységének 

2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját a 2005. szeptember 16-án megkötött Ellátási 

Szerződés 9. pontjára hivatkozással. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6844 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

6.) NAPIREND: A Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének 2021. évi beszámolója 

Szakmai előterjesztő: Petrányi Sándor tű.alezredes 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: köszönti Petrányi Sándor alezredes urat, illet Fábián István urat, a 

katasztrófavédelem vezetőjét. Az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
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megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. 

 

Fehér István: valamennyiüket érintő dolog, amikor a hivatásos tűzoltóparancsnokság beszámolóját 

olvassák. Egyrészt, akik érintettek, azoknak van mit mondaniuk, de akik nem érintettek, azoknak 

is elismeréssel kell szólniuk arról a munkáról, amit a tűzoltóság végez. A helyi tűzeseteket 

tartalmazó táblázatban látható, hogy mennyi lakossági tűz volt. Hogyan ítéli meg az alezredes úr, 

a tűzesetek megelőzésében segítene-e egy gázérzékelő, füstérzékelő a lakosság részére?  

 

Dr. Csáky András: a szén-monoxid érzékelőre gondol a képviselő úr.  

 

Petrányi Sándor tű.alezredes: az anyaggal kapcsolatban megemlíti, hogy minden fronton próbálják 

a lakosságot segíteni a mentő tűzvédelem területén a pozitív gondolkodás irányában, ezért a 

rádióban, tévében is meg szoktak jelenni, és minden alkalommal elhangzik, hogy a füstérzékelő és 

a szén-monoxid érzékelő életet menthet. A ceglédi öt szén-monoxid eseménnyel kapcsolatban 

elmondja, minden esetben a szén-monoxid érzékelő jelezte a problémát, és még időben el tudták 

hagyni a helyiséget az érintettek, ezért nem történt komolyabb probléma. Ezek jellemzően 

visszaáramlások voltak, a fűtési szezon a legveszélyesebb. Lassan fél éve van fűtési szezon, ebben 

a tüzelő-fűtő berendezések is elfáradnak, nemcsak az emberek, ezért nagyon fontos minden 

alkalommal felhívni a figyelmet arra, hogy ezeket az érzékelőket be kell, hogy szerezze a lakosság 

minél nagyobb százaléka, a saját védelmük érdekében. Köszöni a kérdést.  

 

Fehér István: köszöni a választ. Az alezredes úr véleményét figyelembe véve fognak a későbbiek 

során javaslatot tenni.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

137/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja Petrányi Sándor tű. alezredes úrnak, a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

vezetőjének a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről 

szóló beszámolóját. 

2.) Köszönetét fejezi ki a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság személyi állományának a 

város illetve a térség érdekében 2021. évben végzett munkájáért. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6845 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
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Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

7.) NAPIREND: A Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének 2021. évi beszámolója a közbiztonság 

helyzetéről 

Szakmai előterjesztő: Török Csaba r.ezredes, kapitányságvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolják a testületnek. Köszönti Török Csaba ezredes urat, és Dr. Kovács Péter városi 

vezető ügyészt.  

 

Török Csaba kapitányságvezető: röviden szeretne hozzászólni, ami jó hír, hiszen azt jelzi, hogy 

nagyon sok problémával nem kell foglalkozni. A beszámoló egy olyan közbiztonsági helyzetet 

mintáz, ami egy elfogadható állapot, Magyarország kitekintésében is egy tisztességes, becsületes 

rendőri munkát mintáz. Tíz éve irányítja a kapitányságot, több mint 25 éve dolgozik rendőrként és 

büszke az állományra, mert úgy érzi, a hivatásuknak megfelelően teszik a dolgukat. Nem biztos, 

hogy mindenki érzi ezt a városban, de rengeteg munkát, lemondást és szakmaiságot kell minden 

nap felmutatniuk ahhoz, hogy ez az állapot stabilan megmaradjon. Úgy gondolja, 2012. környékén 

teljesen más volt a helyzet, ebből egy élhető állapotot sikerült elérni, és ebben nemcsak a 

rendőrségnek van szerepe, hanem a testületnek, az önkormányzatnak is és mindenkinek, aki 

támogatja a rendőrség munkáját.  

A Kossuth Ferenc utcán beüzemelt traffibox kapcsán szeretné jelezni azt, hogy a rendőri vezetés 

országos szinten is példaértékűnek értékelte polgármester úr hozzáállását, hiszen ez országos 

szinten is egyedülálló vállalkozás volt. Több helyen is elindult ilyen program, de néhol zátonyra 

futott. Ősz óta folyamatosan üzemeltetik a traffiboxot és érzik mögötte a felelősségüket, a vállalást.  

Köszöni az elmúlt évben nyújtott anyagi támogatást, ebből – vállalkozók közreműködésével – 

sikerült egy szolgálati gépkocsival erősíteni a járműállományt, amelyet szintén a lakosság 

szolgálata érdekében tesznek.  

A múlt év márciusától Dr. Kovács Péter irányítja a Ceglédi Járási Ügyészséget, Dr. Göblyös Péter 

a kecskeméti ügyészséget irányítja ezen időponttól. Büszkeséggel tölti el, és szintén a 

szakmaiságot, aktív és eredményes együttműködést mintázza az, hogy az új vezető ügyész úr is 

elkísérte az ülésre őt, és hogy a korábbi jó együttműködés a továbbiakban is fennáll a lakosság 

érdekében. Eredményesen tudták tovább vinni azokat a folyamatokat, amelyek a büntetőeljárások 

és egyéb eljárások kapcsán a rendőrség, az ügyészség és a bíróság között eddig is jól működtek.  

 

Dr. Csáky András: köszönik a rendőrség munkáját. Lakossági igény, hogy nem csak autóban 

szeretnék látni a rendőröket. Nagyon jó lenne, ha időnként a városban személyesen megjelennének, 

ez a lakosság biztonságérzetét növelné.  

A bizottsági ülésen is felmerült, hogy sajnálatos módon a javuló infrastrukturális lehetőségek a 

közlekedési morál javulásával nem járnak együtt. Szeretnének kérni egy olyan mozgó traffipax 

szolgálatot, hogy a kritikusabb utcákban, utakon váratlanul jelenjenek meg, és ellenőrizzenek. 
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Talán ez visszatartó erejű lesz. Tudják, hogy nem mindenható a rendőrség, de ha ebben előre 

tudnának lépni, azt megköszönnék.  

 

Fehér István: eredeti kérdése az lett volna, hogyan ítélik meg a traffibox hatékonyságát, de ehelyett 

úgy teszi fel a kérdést: van-e arra elképzelés, hogy ezt a traffiboxot megfordítsák és az a másik 

irányból érkezőket mérje? Ez már biztosan szakmai kérdés.  

A frakcióülésen elhangzott olyan javaslat, hogy kérjék fel a kapitány urat arra, nézzék meg, melyek 

azok az utak, amelyek kerülőútként szolgálnak (pl. a Tesco-ból a leágazó utak), mert ezeken a 

forgalom sebességmérése igencsak indokolt lenne. Tudja, hogy ötleteket könnyű adni, 

megvalósítani sokkal nehezebb.  

Máshogyan, mint a tűzoltóságé, de a rendőrség munkája is hasonlóan hasznos, sőt, a becsületes, 

szorgalmas emberek igénylik a rendőrség munkáját, amelyet ezúton megköszön. 

 

Takátsné Györe Anett: megköszöni a rendőrség munkáját. Hosszú éveken át éppen a rendőrség 

nem javasolta a városban a sebességmérők kihelyezését, a mostani rendőrségi jelentésben nem 

lehetett arról olvasni, hogy a jelenlegi milyen hatékonysággal működik, vagy mit is értek el ezzel? 

Több új út is elkészült a városban. Mennyire váltotta be a szolgálatát?  

A rendőrségnek nyilván az a dolga, hogy a rendet és a biztonságot szolgálja, de mégis szeretné 

megemlíteni, hogy nem a legpraktikusabb reggel 8 előtt 10 perccel az iskola környékén igazoltatni. 

Sajnos ez több esetben előfordul. Nagyon túlterhelt a város, sok az autó, nehéz a parkolás, ez 

leginkább az iskolába járó gyerekek szüleit érinti és ott nyilván követnek el szabálytalanságot sok 

esetben, de ez további fennakadást is szokott reggelente okozni. 

 

László Ágnes: csatlakozik polgármester úr felvetéséhez: a nagy forgalmú utak esetében a mobil, 

autóval történő traffipaxolásnál ha lehetséges, és az önkormányzat és a rendőrkapitányság együtt 

tud működni ebben, akkor azt kéri, biztosítsanak lehetőséget a körzetek képviselőinek, hiszen ők 

tudják a legjobban, hogy mely utcák azok, ahonnan több panasz is érkezik a gyorshajtásra 

vonatkozóan, vagy ahol a lakosság véleménye szerint rendszeres a gyorshajtás. 2019. első testületi 

ülésén mind a Fidesz frakció, mind az ellenzéki frakció részéről voltak olyan utcák megnevezve, 

ahol ugyancsak szükség lehet Véda kapura, traffiboxra, ami aktuális. Úgy gondolja, ez az 

együttműködés megnyugtató lenne a lakosság számára.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: a maga részéről nincs szüksége arra, hogy itt vessen fel problémákat, mert 

állandó élő kapcsolat van a rendőrkapitánysággal a bizottság részéről, illetve saját részéről is, mint 

az illetékes szakbizottság vezetője részéről.  

Figyelemfelhívással szeretne élni, amit szintén megbeszéltek már ezen a fórumon. Jön a jó idő, és 

a játszótereket olyanok is használják, akik már kinőttek a játszótéri korból, tehát idősebbek, a 14 

év fölötti korosztály, egészen a 30 éves nőtlen korosztályig. A Várvag Kft-nek vagy a hivatalnak 

nagy munkája volt abban, hogy találjanak olyan önkénteseket, akik ezeket a játszótereket éjszakára 

bezárják. Ezek az önkéntesek egyre inkább elbátortalanodnak, ahogy bátorságot kapnak a jó idővel 

azok, akik nem rendeltetésszerűen használják ezeket a játszótereket. Ha ezek az önkéntesek 

kaphatnak egy pici rendőri lendületet (csak akkor, amikor bejön a jó idő), akkor meggyőződése, 

hogy a játszótér helyes használata kapcsán ez egy megszokáshoz fog vezetni.  

Ezt megbeszélték már korábban, csak azért említi, mert itt is hangsúlyozni szeretné ennek 

fontosságát, és hogy jó példája legyen a rendőrséggel való kiváló együttműködésnek.  
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Török Csaba kapitányságvezető: a Kossuth Ferenc utcán kihelyezett traffibox mindkét irányba 

méri a sebességet. Hogy melyik irányba van állítva a készülék, az egy szakmai előkészítés 

eredménye lett, mert ott fontos a bizonyítás szempontjából, hogy mennyi a rálátási szög a 

forgalomra. Az eredményességét érintően elmondja, a közvélekedéssel szemben nem a bírság 

bevétel alapján értékelik a munkájuk minőségét. Sokan azt gondolják, hogy a rendőrséggel 

szemben vannak ilyen elvárások, de ez nem igaz. A közlekedésbiztonság terén viszont az az 

elvárás, hogy minél kevesebb közlekedési baleset történjen. E téren Magyarországnak EU-s 

vállalásai is vannak és elég komoly feladatok vannak, de úgy gondolja, ez olyan kérdéskör, 

amelyben nagyon sok másnak is van szerepe, így a közlekedőknek is. A közlekedési kultúra 

alakításán egyén szintjén nem lenne olyan nagy feladat alakítani, mint a rendőrségnek kezelni ezt.  

Országos koncepció az, hogy az ilyen jellegű ellenőrzési pontokat a Véda kapuval ellentétben 

rendszeressé lehetne tenni, ez lenne az olcsóbb lehetőség, így lehetőséget biztosítanának az 

önkormányzatoknak, hogy több helyszínen, ahol indokolt, ez kiépítésre kerüljön. A költségvonzat 

miatt azonban - főleg olyan önkormányzatok esetében, ahol a bevételek ezt nem engedik meg - 

nehéz megvalósítani. Országos szinten azt tervezik, hogy az élő erő kiváltása érdekében ilyen fix 

mérési helyek legyenek.  

Az iskola előtti parkolásokat, igazoltatásokat illetően elmondja, nyilván nem ez a fő csapásiránya 

a rendőrségnek, hanem lakossági kérés, igény volt erre. Sajnos a rendőrségnek van intézkedési 

kötelezettsége, tehát jogsértés esetén a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A baleseti 

kockázat itt is megvan, főleg azért, mert gyerekeket szállítanak. Ebben kellene konszenzus.  

Hogy a rendőrség mikor és hol tud sebességet mérni, az eszközkészlet is meghatározza, hiszen két 

olyan készülékük van, amelyet mobil módon tudnak alkalmazni. Pest megyében ez egyedülálló, 

mert a rendőrkapitányságok átlagosan egy darab ilyen készülékkel rendelkeznek. A mérési adatok 

alapján Pest megyében a 13 rendőrkapitányság közül a ceglédi tudja a legmagasabb üzemidőt 

produkálni a sebességmérő készülékekkel. Ha van igény, akkor ezt a lakosság ill. a testület igényei 

alapján megvizsgálják és lehetővé teszik. Ahogy Ferenczi képviselő úr is mondta, bármiféle kérés 

van, általában soron kívül szokták azt abszolválni, és ezen a hozzáálláson nem is kíván változtatni. 

Bízik abban, hogy a jelenlévők is meg tudják erősíteni azt, hogy megalapozott kérés esetén 

intézkedés is történt.  

Nagyon sok a feladat, rangsorolni kell, hogy mi az elsőrendű, hiszen a kapacitások nem engednek 

meg minden területen reagálást, de ezt mindig az aktuális köz- és közlekedésbiztonsági 

helyzetekhez kell igazítaniuk. Ebben napi szintű egyeztetések történnek a kapitányságon, az 

aktuális problémákat pedig próbálják a lakosság elvárásainak is irányt adó módon, megfelelően 

kezelni.  

 

Dr. Csáky András: ismételten megköszöni a rendőrség munkáját, kérik, hogy a továbbiakban is 

ilyen intenzitással – ha lehet, még eredményesebben – tartassák be a jogszabályokat az 

állampolgárokkal, ez mindannyiunk érdeke.  

 

További hozzászólás, kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta 

határozatát.  
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138/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja Török Csaba r. ezredes úrnak, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének Cegléd 

város 2021. évi közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját. 

2.) Köszönetét fejezi ki a Ceglédi Rendőrkapitányság személyi állományának a város illetve a 

térség érdekében 2021. évben végzett munkájáért. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6846 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

8.) NAPIREND: Ceglédi Ifjúsági Stratégia és Cselekvési Terv 2022-27. elfogadása 

Szakmai előterjesztő: Kottes Anikó megbízott ifjúsági koordinátor 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek azzal, hogy a határozati javaslatot egy 1.6. ponttal egészíti ki.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

139/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 180/2020. (XII. 17.) polgármesteri 

határozattal megpályázott települési szintű ifjúsági stratégiai dokumentumok elkészítése, ifjúsági 

stratégiai dokumentumok elkészítése szakmai/módszertani tanácsadás program eredményeként 

 

1.) Elfogadja a Ceglédi Ifjúsági Stratégia és Cselekvési Terv 2022-2027 című, jelen határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumot, az alábbi pontosításokkal: 

1.1. A „IV. 2. Önkormányzati koordináció” bekezdésből törlendő az „ami ugyan nem önálló 

jogi személy, hanem az önkormányzat alá tartozó közvetlen szervezeti egység.” szövegrész. 
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1.2 A IV. 6. Életpálya (oktatás, képzés, pályaválasztás, továbbtanulás, foglalkoztatás) pontja 

helyébe a következő szöveg lép: „Cegléden 6 általános iskola (Ceglédi Táncsics Mihály 

Általános Iskola, Várkonyi István Általános Iskola, Örkényi Úti Általános Iskola, Losontzi 

István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Kollégium, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Ceglédi 

Református Általános Iskola és Óvoda), 8 középiskola (Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, 

Dózsa György Kollégium, Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum és 

Szakképző Iskola, Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Technikum és Szakképző Iskola, Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és 

Szakképző Iskola, Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és 

Szakképző Iskola, Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Gubody Ferenc Szakképző Iskola) illetve 2 alapfokú művészeti iskola 

(Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, Tetz Alapfokú Művészeti Iskola 

működik..” 

1.3. Törli a IV. 6. Életpálya (oktatás, képzés, pályaválasztás, továbbtanulás, foglalkoztatás) 

pontban a korábbi, nem aktuális önkormányzati honlapra hivatkozó három lábjegyzetet. 

1.4. Az 1.2. alpont szerinti pontosítások kiterjednek a Cselekvési Terv 47. oldalán, „Az ifjúságot 

célzó intézmények” című bekezdésben felsorolt intézményekre is. 

1.5. A dokumentum 10. és 47. oldaláról törlendő a Gábor Dénes Főiskola és a hozzá fűzött 

valamennyi elavult információ 

1.6. Az V. MEGÁLLAPÍTÁSOK / PILLÉREK / IRÁNYVONALAK fejezet V.2. 

Javaslatcsomagok alcím III. Párbeszédrendszer, érdekképviselet, érdekérvényesítés pontja 

kiegészül a következő alpontokkal: 

• Kölcsönös együttműködés a városi intézményekkel, sportegyesületekkel és civil 

szervezetekkel – a koordinátorok közreműködésével; 

• Aktív részvétel a városi rendezvényeken, emellett a fiatalok érdeklődési körében 

népszerű sportversenyek rendezése, valamint a már ismert versenyeken való részvétel 

szervezése az ifjúsági szervezet részéről 

2.) Gondoskodik a Cselekvési Terv megvalósításához Cegléd Város Önkormányzata részéről 

biztosítható feltételekről. 

3.) Felkéri a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott dokumentum hivatalos honlapon való 

közzétételére. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 

 
#6847 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/%21KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/200185
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/%21KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/200185
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Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

 

9.) NAPIREND: 2022. évi módosított rendezvénynaptár tervezet  

Szakmai előterjesztő: Détári-Lukács Ágnes ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

140/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) jóváhagyja a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti 2022. évi 

rendezvénynaptár 1. számú módosítását. 

2.) Utasítja a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések 

megtételére. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

140/2022. (IV.21.) Ök. határozat melléklete 

2022. évi városi rendezvénynaptár TERVEZET 

Ssz. Dátum Rendezvény Megjegyzés 
Emléknap/Eredeti 

dátum 

1. 2022. január 7. Újévi koccintás   

2. 
2022.  január 12. 

(szerda) 

Megemlékezés a II. Magyar 

Hadsereg Doni 

katasztrófájáról 

csak koszorúzás 1943. január 12. 

3. 
2022. január 22. 

(szombat) 

Magyar Kultúra Napja és a 

Közművelődésben 

dolgozók napja 

  január 22. 

4. 
2022. január 25. 

(kedd) 

Bedei csata 173. 

évfordulója megemlékezés 
csak koszorúzás 1849. január 25. 

5. 
2022. február 25. 

(péntek) 

Megemlékezés a 

kommunizmus áldozatairól 
  február 25. 

6. 
2022. március 6. 

(vasárnap) 
Városi Nőnapi Ünnepség   március 8. 

7. 
2022. március  15. 

(kedd) 

1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 174. 
Gubody Ferenc díj átadása 1848. március 15. 
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2022. évi városi rendezvénynaptár TERVEZET 

Ssz. Dátum Rendezvény Megjegyzés 
Emléknap/Eredeti 

dátum 

évfordulójának 

megünneplése 

8. 
2022. március 27. 

(vasárnap) 
Színházi Világnap   március 27. 

9. 2022. április Város Bora Választás   - 

10. 
2022. április 2. 

(szombat) 
Szakmák Éjszakája   - 

11. 
2022. április 10. 

(vasárnap) 
Virágvasárnapi koncert   - 

12. 
2022. április 14. 

(csütörtök) 

Megemlékezés a 

Holokauszt áldozatairól 
  április 16. 

13. 

2022. április 30 - 

május 1. (szombat-

vasárnap) 

Városnapok 

Cegléd és Vidéke Unghváry 

László Borrend 

megalakulásának 25. 

évfordulója 

- 

14. 
2022. május 6. 

(péntek) 
Városalapítók Napja 

A Ceglédi Városvédő és 

Szépítő Egyesület 

megalakulásának 35. 

évfordulója 

1364. május 8. 

15. 
2022. május 27. 

(péntek) 
Hősök napja csak koszorúzás 

május utolsó 

vasárnapja 

16. 
2022. május 29. 

(vasárnap) 

Pöttyös Gyermeknap és 

Sportsziget 
  

május utolsó 

vasárnapja 

17. 
2022. június 1. 

(szerda) 
Pedagógus nap   

június első 

vasárnapja 

18. 
2022. június 3. 

(péntek) 

Trianoni megemlékezés - 

Nemzeti Összetartozás 

Napja 

  1920. június 4. 

19. 
2022. június 5. 

(vasárnap) 
Pünkösdi Nyitott Pince Nap   - 

20. 

2022. június 10-11-12. 

(péntektől 

vasárnapig) 

Laskafesztivál és Ceglédi 

Vágta Extrém sportnap 
  - 

21. 
2022. június 29. 

(szerda) 
Kuláküldözés emléknapja csak koszorúzás június 29. 

22. 
2022. június 30. 

(csütörtök) 
Semmelweis nap   július 1. 

23. 
2022. július 23. 

(szombat) 
Nyáresti Vigadalom   - 

24. 
2022. augusztus 20. 

(szombat) 
Szent István Ünnepe   - 

25. 
2022. augusztus 29. 

(hétfő) 

Megemlékezés az 1944-es 

bombatámadás 78. 

évfordulójára 

csak koszorúzás 
1944. augusztus 

29. 
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2022. évi városi rendezvénynaptár TERVEZET 

Ssz. Dátum Rendezvény Megjegyzés 
Emléknap/Eredeti 

dátum 

26. 
2022. szeptember 9. 

(péntek) 

Nagy László Lázár 

Emléknap 
  - 

27. 

2022. szeptember 

24-25. (szombat - 

vasárnap) 

Kossuth Toborzó Ünnepély 

- Huszárfesztivál 

Cegléd Város Díszpolgára cím 

átadása 
- 

28. 
2022. október 1. 

(szombat) 
Idősek Világnapja   október 1. 

29. 
2022. október 6. 

(csütörtök) 

Megemlékezés az Aradi 

Vértanukról - Nemzeti 

Gyásznap 

  - 

30. 
2022. október 8. 

(szombat) 
XIII. Tudományok Éjszakája   - 

31. 
2022. október 23. 

(vasárnap) 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 66. 

évfordulója 

  1956. október 23. 

32. 
2022. november 4. 

(péntek) 

Csendes megemlékezés és 

gyertyagyújtás az 1956-os 

forradalom elesettjeiről 

  - 

33. 
2022. november 11. 

(péntek) 
Szociális Munka Napja   november 12. 

34. 
2022. november 25. 

(péntek) 

A Szovjetunióba politikai 

okok miatt elhurcoltak 

emléknapja 

csak koszorúzás november 25. 

35. 
2022. november 26 - 

december 31. 
Ceglédi Advent   - 

36. 
2022. december 5. 

(hétfő) 
Kárpáti Aurél emléknap     

 

 
#6848 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 
Magyar Károly Távol 
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10.) NAPIREND: Cegléd Településrendezési Eszközök - véleményezési szakasz lezárása 

Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

141/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1. Elfogadja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletei szerinti, Cegléd Város 

településrendezési eszközei (TSZT, HÉSZ, SZT) felülvizsgálatának véleményezési 

szakaszában lefolytatott partnerségi-, és az államigazgatási egyeztetés során beérkezett 

véleményekről szóló összefoglalókat.  

2. Az 1. pont értelmében, az összefoglalókban foglaltak szerint dönt a felülvizsgálat 

véleményezési szakaszában lefolytatott partnerségi-, és az államigazgatási egyeztetés során 

beérkezett véleményekről. 

3. Támogatja a felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárását. 

4. Az elfogadott vélemények alapján átdolgozott tervdokumentációt alkalmasnak tartja arra, 

hogy végső szakmai véleményezésre megküldje az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal részére. 

5. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 

 
#6849 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 
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11.) NAPIREND: Cegléd Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási koncepciója 

Szakmai előterjesztők: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes, Dr. Gujka 

Attila irodavezető, Mótyán Krisztián ügyvezető, Vasvári Csaba ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolják azt a testületnek. 

 

Földi Áron: a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta a kérdést, mindenben egyetértett azzal, az 

előző vagyongazdálkodási koncepció lett leporolva és frissítve. Egy kérdésre nem kaptak 

megnyugtató választ, mégpedig arra, hogy valójában az ingatlanállományt milyen értéken tartják 

nyilván? Alacsonyabb értéken tartják nyilvánvalóan, mint amit azok érnek. Ez helyes-e így? 

Ugyanis például az összes lakásállomány 847 millió forint, ez 212 lakást jelent, tehát egy 4 millió 

forintos lakásérték jön ki összességében. Van-e annak jelentősége, hogy ötöd- vagy harmadáron 

tartják nyilván a vagyont?  

 

Dr. Csáky András: a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ezek könyvszerinti értékek, a 

jogszabálynak megfelelően így kell a katasztereket vezetni, könyv szerinti értéken. A forgalmi 

érték teljesen más. Először őt magát is megdöbbentette, amikor az anyagot olvasta, hogy Cegléd 

város vagyonállománya 34 milliárd forint csupán. Néhány nagyvállalkozó tavalyi évi haszna ezt 

jóval meghaladja. Tehát ezek könyvszerinti értékek és a jogszabály írja így elő, hogy így kell 

vezetni ezeket.  

Nyilvánvalóan a koncepciók mindig egymásra épülnek az idő előrehaladtával. Ami megvalósult, 

az kimarad, ami nem valósult meg, azon szükség esetén módosítanak, illetve újakat tesznek hozzá. 

A koncepció ilyen elv mentén született.  

 

Földi Áron: elfogadja a választ. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát. 

 

142/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) elfogadja a határozat mellékletét képező Cegléd Város Önkormányzatának 

vagyongazdálkodási koncepcióját. 

2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 

 
#6850 
Dr. Czinege Imre Igen 
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Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

12.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány: Szolnoki úti játszótér fejlesztése 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság tárgyalták és nem 

javasolják elfogadásra a testületnek. 

 

László Ágnes: a tegnapi nap folyamán bebizonyosodott, hogy a Szolnoki úti lakótelep, illetve a 

Fecske házak lakói teljesen támogatják, hiszen évek óta nem került új játszóeszköz a területre. A 

velük folytatott beszélgetés során viszont módosítást szeretne beadni a saját határozati javaslatára, 

kiegészítené a 8. pontot. Figyelembe véve a fokozódó, változó piaci helyzetet, az önkormányzat 

pénzügyi stabilitását és lehetőségeit vagylagos formában kéri a határozati javaslat módosítását a 

következőképpen: 8.) helyszín (Szolnoki úti lakótelep játszótér) maradna a Napraforgó hajó-fém 

NF 5000 számú, de kéri belevenni, hogy ha a gyártó nem rendelkezik ezzel az eszközzel, akkor 

megjelöl három másik eszközt: a HD 1100 – Kéttornyú vár, a HD 4151 Mini Gemini Extra (ez is 

egy hajó modell), illetve egy KT 1100 Közepes hajómodellt szeretne megjelölni. Amennyiben 

valamelyik nem áll rendelkezésre a gyártónál, akkor kéri az ügyintézőket, hogy jelezzék ezt 

számára.  

A tegnapi nap folyamán azért hívták ki a lakótelepre, mert olvasták, hogy nem nagy siker volt a 

bizottsági üléseken az előterjesztése. Bízik abban, hogy csak megfontolás miatt tartózkodtak az 

igen szavazástól. De a lakók, 61 család aláírt egy támogató nyilatkozatot, amit, ha szükséges, át 

tud adni a hivatalnak, ebben kifejezik, hogy szeretnék, ha a teljes testület támogatná ezeket a 

beruházásokat.  

 

Klément György: először is szeretné tisztázni, hogy ez a játszótér nem a Szolnoki úton van, hanem 

a Törteli úton. Másodszor: mint a Gazdasági Bizottság elnöke, maximálisan támogatta ezt, mivel a 

körzetének egy része belelóg ebbe a lakótelepbe (a Fecske lakások is ott találhatóak), illetve a 

körzete legalább egyharmadának egy pár perc sétára található, egyértelműen a legközelebbi 

játszótér. Itt nem azzal volt gond, hogy támogatandó-e vagy sem, hanem szerették volna körbejárni, 

hogy mit is támogatnak. Tudni kell erről a játszótérről, hogy itt igen sok játékelem van. A bekerített 

részben – tehát területbővítés nélkül - már nem helyezhető el balesetveszély nélkül egy újabb 

játszóelem, ezt nézték meg többen az elmúlt napokban. Keleti irányban bővíteni kell a játszóteret, 

amire van lehetőség, mert ha jól tudja, a kerítés elemei a Várvag Kft telephelyén már 

megtalálhatóak, tehát itt mindenképp lesz egy kerítés csere. Továbbá több alkalommal láthatták, 

hogy az idősebb (tíz év fölötti) korosztálynak is kell valamilyen dühöngőt biztosítani. A 

hozzászólásokból is kiderült, hogy ezek a 14 év körüli fiatalemberek sűrűn jelen vannak a 

játszótéren. A helyszíni szemle időpontjában is ott játszott egy 4-5 főből álló csapat, a 
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játszóelemeken ugráltak, testesebb fiatalok voltak, nyilvánvaló, hogy egy 3-7 éves nem mer a 

közelébe sem menni a játszóeszköznek. A végső cél lenne ennek a korcsoportnak találni egy 

dühöngőt, és fel is kérték a Várvag Kft. ügyvezetőjét, az adott lehetőségeken belül próbáljon olyan 

területet találni, ahová ez az idősebb korosztály bemehet és akár kosárlabdázhatnak, focizhatnak. 

Mindezt figyelembe véve és összegezve egy új határozati javaslattal él, és ezt szeretné ismertetni.  

Tehát maximálisan támogatja a kérdést, mivel a körzetét is érinti, de egy ilyen előterjesztést kellő 

szakmaisággal körbe kell járni és annak megfelelően kell javaslatot tenni. A határozati javaslatot 

ismerteti: 

A Szolnoki úti játszóteret keleti irányban kibővíteni, a kibővített területen – már hallották ezt a 

játszóelemet a képviselő asszonytól is – a HD 4151 jelű Mini Gemini Extra játszóeszközt 

elhelyezve, a játszóeszközhöz szükséges mértékig a területet bővíteni ill. az általános tartalék 

terhére forrást biztosítani (mivel ez vélhetőleg már a rendelkezésre álló forrásba nem fér bele).  

 

Dr. Ferenczi Norbert: a maguk részéről nyilván Klément képviselő úr javaslatát támogatják, azért 

is, mert ahogy ő is elmondta, szakmailag ez a megalapozott megoldás. Nem örülnek azoknak a 

hangulatkeltéseknek, amelyek megjelentek a Facebookon – ezt el kell mondani itt a testület ülésén 

is -, nem örülnek azoknak a jogellenes aláírásgyűjtéseknek, amik ezzel kapcsolatban zajlanak. Az 

aláírók megadják ilyenkor az adataikat, és az aláíróknak is felhívja a figyelmét, hogy amikor 

mennek aláírást gyűjteni, győződjenek meg arról, hogy az az aláírás be van-e rendesen jelentve a 

kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően. Nem történik más, csak az adataiknak a begyűjtése. 

Köszönik szépen, de a Képviselő-testület nem tart igényt ilyen adathalász aláírásokra, saját magától 

is tudja a dolgát.  

Kimentek és megvizsgálták, amit a képviselő asszony előterjesztett, és olyan formában hozzák a 

Képviselő-testület asztalára, hogy az valóban értékes és jogszabályszerű is legyen, és a lakosok is 

meg legyenek azzal elégedve. Eszük ágában nem volt a lakosság ellenében dönteni, ellentétben 

mindenféle közösségi médiában megjelenő híreszteléssel.  

 

Dr. Csáky András: kéri a képviselő asszonyt, nyilatkozzon, hogy elfogadja-e a módosító javaslatot.  

 

László Ágnes: elfogadja a javaslatot, mert az összhangban van az általa módosításként benyújtott 

javaslattal. Még mielőtt tényleg alkalmatlannak állítják be, elmondja, hogy minden játszóeszköz 

kiválasztásánál egyeztetett szakértőkkel. Tudja, hogy a játszótéri eszköz elhelyezéséhez megfelelő 

esési tér kell, tudja, hogy mekkora játszófelület áll jelen pillanatban rendelkezésre. Örül, hogy a 

végén mégiscsak a lakosság érdekében tudnak döntést hozni.  

 

Dr. Ferenczi Norbert (ügyrend): képviselő úrnak a javaslata egy önálló indítvány, tehát az egy 

másik határozati javaslat. Így a képviselő asszonynak nem arról kell döntenie, hogy módosításként 

befogadja-e azt vagy sem - hiszen ő maga is módosítást hoz már egy létező határozati javaslathoz. 

Viszont a képviselő úré egy teljesen más indítvány, különös figyelemmel arra, hogy abban 

szerepelnek határidők (mármint abban, amit a képviselő asszony módosítani kívánt), és szerepelt 

benne olyan előirányzatra való hivatkozás, ami már létezik. Tehát ennek ügyrendi megközelítése 

az, hogy vagy a képviselő asszony visszavonja a sajátját és szavaznak arról, amit a képviselő úr 

hozott, vagy pedig szavaznak először a képviselő asszonyéról és utána képviselő úréról.  

 

Fehér István: valószínűleg támogatják az új előterjesztést, de azért ne vitassák el a képviselő 

asszonynak azt a munkáját, amibe befektetett, hiszen mégiscsak az ő kezdeményezése váltotta ki 

ezt a javaslatot. Szeretné, ha megkapnák írásban a döntést utólag, hogy rendelkezésükre álljon, 
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miről szavaztak most.   

Frakcióvezető úr jogszerűtlen aláírásgyűjtésre hivatkozott. Kérdezi, hogy látta-e ezt az 

aláírásgyűjtő ívet? Másként mire alapozza, hogy ez jogszerűtlen? 

 

László Ágnes: segítséget kér jegyző asszonytól, hogy megfelelő-e így ez a formátum? Hasonló 

példa már volt egy korábbi előterjesztésével kapcsolatban, amikor a Fidesz frakció azt javasolta, 

hogy vegyék le napirendről, majd ugyanazt benyújtotta egy más formátumban. Most egy, a 

költségvetésben elfogadott határozathoz nyújtott be módosítást, költségvetésben ehhez 

hozzárendelt keret van, tehát pontosan elegendő az 50 milliós keret megemelése az általános 

tartalék terhére. Behozhatják, meg lehet szavazni ezt a határozati javaslatot, csak hogy lássa a 

rendszert, hogy ez valójában megfelelő-e jogilag.  

 

Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: nincs rá fedezet, tehát ez valóban úgy működik, hogy egy 

új előterjesztésnek kell lennie. Pénzügyi irodavezető asszony jelzése szerint nincs rá fedezet, így 

nem tudnak mire kötelezettséget vállalni.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: nem látta az aláírásgyűjtő ívet, viszont, ha a Gazdasági Bizottság ülése után 

indult meg az aláírásgyűjtés – amire utalt a képviselő asszony – ennyi idő alatt nem fordul meg az 

adatvédelmi hatóságtól a megfelelő engedély. Ezért biztos abban, hogy nem felel meg a kapcsolódó 

jogszabályi előírásoknak az aláírásgyűjtés.  

 

Dr. Csáky András: kompromisszumos javaslata, hogy napolják el a napirendet, és készüljön egy 

teljesen korrekt előterjesztés a következő testületi ülésre.  Jó lenne, ha az ilyen határozati javaslatok 

írásban jelennének meg a Képviselő-testület előtt, ha sürgősséggel, helyben kiosztva is – amire volt 

is példa - , az SzMSz szerint is így lehet ezt megoldani. Ezért javasolja ezt.  

 

László Ágnes: nincs kifogása az ellen, hogy új határozati javaslatról szavazzanak ezzel 

kapcsolatban. Elfogadja a másik frakció javaslattételét, szavazzanak róla, nem talál benne 

kifogásolnivalót. Nem vonja vissza a saját javaslatát, hiszen két külön határozati javaslatról 

beszélnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja László Ágnes határozati javaslatát, és 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett 

elutasította a javaslatot és ezzel az alábbi határozatot hozta: 

 

143/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Nem fogadja el az önálló képviselői indítványban megfogalmazott alábbi határozati 

javaslatot. 

1. „Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése egyes sorainak végrehajtása 

érdekében a Játszóterek bővítése és kerítések építése keret előirányzat felhasználása 

tekintetében a következő feladatrangsort állapítja meg: 

Gubody Park játszótér kerítéscsere 

Boróka játszótér kerítéscsere 



23 

Kossuth Ferenc utca 20.-25. kerítéscsere 

Kossuth Ferenc utca 50. kerítéscsere 

Szolnoki úti játszótér kerítéscsere 

1. helyszín:  

Kossuth Ferenc utca – fajátszótér: MK-1001 mászóka, HM-1500 mászóka 

Köztársaság utcai játszótér: HD-2100 torony függeszkedővel, HB-1001 Babaház 

II. Meseház 

2. helyszín:  

Gubody Park játszótér: JN-TR-012 trambulin, Játéknap forgó 8 személyes, HDPE 

Műanyag rugós játék - virág 

Kossuth Ferenc utca 50. játszótér: HDPE Műanyag rugós játék – teknős, Forgó 

fészek 

Kossuth Ferenc utca 44. játszótér: HDPE Műanyag rugós játék – csiga, ME-1002 

Kétszemélyes mérleghinta II. Lófejes 

3. helyszín (Szállás-Kéve utca) 

MS-1002 DUO mászóka 

4. helyszín (Vörösmarty tér játszótér) 

KT-1150/3 vár fészekhintával 

5. helyszín (Posta utcai játszótér) 

NF-1100 fészekhinta 

LA-1002 lépegető egyensúlyozó 

ME-1001 mérleghinta 4 személyes 

6. helyszín (Bajcsy-Zsilinszky téri játszótér) 

LA-1002 lépegető egyensúlyozó 

FE-2002 mókuskerék 

FE-4000 Forgó fészek 

FE-3000 függesztős forgó 

EP-JN-015 - kézjelek 

EP-JN-016 - szókirakó 

7. helyszín (Berda József utcai játszótér) 

KP-1025 drótkötélpálya 

Labdafogó – labdajáték 

8. helyszín (Szolnoki úti lakótelep játszótér) 

Napraforgó hajó-fém NF 5000. Amennyiben a gyártó nem rendelkezik az 

eszközzel akkor a HD-1100 Kéttornyú Vár vagy a HD-4151 Mini-Gemini Exra 

hajó modell vagy a KT-1100 Közepes hajómodell kerüljön elhelyezésre. 

2.) Az 1.) pont szerinti feladatrangsorban szereplő egyes tételek (forrás: www.jateknap.hu) 

átlépésére csak abban az esetben van lehetőség, ha az műszakilag indokolt, vagy az adott 

tétel műszakilag nem megvalósítható. 

3.) A 96/2021) (X.21.) önkormányzati határozatot úgy módosítja, hogy az abban foglalt 

összegek játszóterek kerítés cseréjére és játszóeszközökre egyaránt felhasználható.  

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére” 

 

2.) Utasítja Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
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# 6851 

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

Fehér István Igen 

Földi Áron Igen 
László Ágnes Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Nem 

Kónya Ágnes Nem 
Imregi Tibor Tart. 

ifj. Károly Ferenc Tart. 

Klément György Tart. 
Rimóczi Gábor Tart. 

Takátsné Györe Anett Tart. 

Tarr Felicián Tart. 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

Szavazásra bocsátja Klément György képviselő szóban előterjesztett javaslatát, és megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

144/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) A Szolnoki úti játszóteret keleti irányban kibővíti. A kibővített területen HD-4151 Mini-

Gemini Extra játszóeszközt helyez el. A területet a játszóeszközhöz szükséges mértékig bővíti. 

2.) A szükséges fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Általános tartalék” 

terhére biztosítja. 

3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

# 6852 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

13.) NAPIREND: Cegléd, Malomtó szél Nyíri Ferenc és Mező utca közötti szakaszára kihelyezett 

„megállni tilos” közlekedési tábla felülvizsgálata 

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 megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
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„B” határozati javaslatot a testületnek. Véleménye szerint ez kockázatot hordoz magában, mert 

törvénytelen állapotot tart fenn, és ha ott a későbbiek folyamán ott bármilyen baleset történik, akkor 

a város felelőssége is felmerülhet.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 

1 nem szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

145/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.)  Felülvizsgálta a Cegléd, Malomtó szél Nyíri Ferenc és Mező utca közötti szakaszára 

kihelyezett „megállni tilos” közlekedési tábla indokoltságát és dönt annak bevonásáról. 

2.)  Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 2 pont: folyamatos 
 

# 6853 
Dr. Czinege Imre Igen 

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Nem 

Hegedűs Ágota Távol 
 

Magyar Károly Távol 

 

14.) NAPIREND: Új, négy csoportszobás bölcsőde építése - pótfedezet biztosítása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

megtárgyalta és javasolják azt elfogadásra a testületnek. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 

igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.  
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146/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Dönt arról, hogy nettó 135.000.000 Ft keretösszegű saját forrást biztosít, a Négy 

csoportszobás bölcsőde építése Cegléden című közbeszerzési eljárás eredményes 

lefolytatása esetén a nyertes vállalkozóval megkötendő kivitelezési szerződés aláírása 

érdekében. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlat ismeretében, nyújtson be támogatási 

kérelmet a Támogató felé, a pályázatban szereplő kivitelezési költség és a nyertes 

ajánlatban szereplő kivitelezési költség különbségének megfinanszírozására. 

3.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglalt támogatási kérelem elutasítása esetén, 

a pályázatban szereplő kivitelezési költség és nyertes ajánlattevő által megajánlott 

kivitelezési költség különbségét, (maximum: nettó 135.000.000 Ft erejéig) Cegléd Város 

Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe betervezi. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1., 3, 4,. - azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 2. pont: 2022.05.30. 

 
# 6854 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

Takátsné Györe Anett Távol 

 

15.) NAPIREND: Blaskó Sándor Pelikán c. képzőművészeti alkotásának közterületen való 

elhelyezése 

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 Humán Bizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolják a „B” határozati javaslatot.  

 

László Ágnes: az imapark már több vitát okozott a testületben. A pénzügyi fedezetre szeretne 

kitérni. Annak idején, amikor a pályázat elébük került, azt tartalmazta, hogy civil összefogással, 

civil kezdeményezés alapján készül el ez az imapark. Ennek ellenére eddig, ha jól számolja, közel 

1 millió forintot vitt el ez a kezdeményezés a civil pályázati keretből. Nem kaptak választ a 

bizottsági ülésen arra, hogy ez most mennyibe fog kerülni, ha esetlegesen az a javaslat kerül 

elfogadásra, hogy az önkormányzat vállalja a szobor kihelyezését. Bár az OMSZI elfogadta és 
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méltatta a szobor kialakítását, azt is figyelembe kellene venni, hogy voltak olyan kétségek ebben a 

szakvéleményben, amit érdemes lenne fontolóra venni az előterjesztőnek, a pályázónak, hiszen 

faanyagból készül, igazából a református egyház felé hajló szoborról van szó, bár a pelikán a 

keresztény kultúra része számos vallásnál. De azért mégiscsak meg kellene állítani azt, hogy 

adófizetői pénzen építsenek egy olyan parkot, aminek az elfogadottsága nem feltétlenül egyhangú.  

 

Dr. Ferenczi Norbert (ügyrend): öt perc frakciószünetet kér.  

 

Dr. Csáky András polgármester úr szünetet rendel el.  

 

Szünet vége. 

 

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 9 igen és 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot 

és meghozta határozatát.  

 

147/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Kijelenti, hogy a Közösen a Régió Fejlődésért Egyesület megbízásából Blaskó Sándor 

Szobrászművész által készített Pelikán című képzőművészeti alkotásnak, Cegléd Város 

Önkormányzata részére történő ingyenes felajánlását elfogadja, azt ingyenesen tulajdonba 

veszi. 

2.) Dönt arról, hogy Blaskó Sándor szobrászművész által készített Pelikán című képzőművészeti 

alkotás kihelyezésre kerüljön a Cegléd, belterület 2055/2 helyrajziszámú közterületre, az 

OMSZI Nonprofit Kft. szakértői véleménye alapján.  

3.) Felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes felajánlás átvételével, valamint a szobor 

kihelyezésével kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére, az önkormányzati tulajdonba vételre vonatkozó megállapodás 

aláírására. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse 

és a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 
# 6855 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Dr. Czinege Imre Nem 

Fehér István Nem 
László Ágnes Nem 

Dr. Csáky András polgármester úr Tart. 

Hegedűs Ágota Távol 
Magyar Károly Távol 
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16.) NAPIREND: Intézményi karbantartási, felújítási keret felosztása 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester  

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek.  

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát. 

 

148/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.)  hozzájárul jelen határozat elválaszthatatlan részét képező, 1. sz. mellékletben részletezett 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartási, felújítási munkálatainak 

megvalósításához bruttó 28.100.000 Ft, azaz huszonnyolcmillió-egyszázezer forint 

összegben, 

2.)  utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a karbantartási, felújítási munkák elvégzésére, 

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

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

Melléklet a 148/2022. (IV.21.) Ök. határozathoz 

 
VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 

   2700 Cegléd Gubody u. 28. 
Tel.: 06/53-505-240 
Fax: 06/53-505-249 

Web: www.varvag.hu 
 

 

 

Intézmények nyári felújítása 2022 
 

1.) Pesti Úti Óvoda: 

 

-„A” Épület (főépület) teljes tető felújítása: nettó 8.894.000,- Ft, (anyag 4,394 M Ft, m. 

díj 3,5 M Ft, bádogos munka anyag+díj 1 MFt) 

-„B” Épületben nyílászáró cseréje, két db személyi bejáró kapu javítása: nettó 1.700.000,- 

Ft (anyag 1.3 M Ft, kőműves javítás 300 ezer, lakatos munka 100 ezer) 

 

2.) Lövész Utcai Óvoda: 

 

- Malom téri tagóvoda: 
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„B” Épületben mosdó felújítás, nettó 2.715.000 Ft (víz szennyvíz rendszer anyag 

1.095.000 Ft, díj 520.000 Ft, aljzat bontás, betonozás oldalfalak és aljzat burkolás anyag 

és szállítás 600.000 Ft, munkadíj 500.000Ft)  

Vízórától a korrodált gerincvezeték cseréje (25 fm) anyag+díj nettó 600.000 Ft. 

 

3.) Széchenyi Úti Óvoda:  

Budai úti tagóvoda belső felújítási munkái: 

 

Csoport szobák padozat felújítása, konyha padló és falburkolat cseréje, előtér- öltöző 

padlóburkolat cseréje, beltéri ajtók cseréje.  

 Összesen anyag+díj nettó 6.217.000,- Ft 

 

4.) Kossuth Múzeum földszinti látogatói vizesblokk felújítása, és szennyvízelvezető csatorna 

átalakítása felújítása, költsége: nettó 2.000.000,- Ft. 

 

A fentiekben felsorol munkálatok nettó összköltsége 22.126.000,- Ft, azaz bruttó 28.100.000,- Ft" 

 
#6856 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

 

 

17.) NAPIREND: MetALCOM Zrt. Vodafone mobiltorony építéssel kapcsolatos megkeresése 

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 és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek és módosítási javaslattal éltek az I/A 

és II/A határozati javaslatok tekintetében: nettó 1.500.000,-Ft/év összegben javasolják 

meghatározni a bérleti díjat, mely évente az infláció arányával növekszik, valamint a bérleti 

szerződést a májusi testületi ülésre javasolják beterjeszteni. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által módosított I/A határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát. 
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149/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) bérbe adja Cegléd Város Önkormányzatának a vagyongazdálkodásról szóló többször 

módosított 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete 14. § alapján versenyeztetési eljárás 

lefolytatása nélkül a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, 

belterület 5719/15 hrsz-ú, 1096 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 

ingatlan kb. 250m2 területét a Vantage Towers Zrt. részére 2030. december 31-ig terjedő 

határozott időtartamra mobilszolgáltató állomás létesítése céljából nettó 1.500.000,- Ft/év 

bérleti díj ellenében, mely bérleti díj évente az infláció arányával növekszik. 

2.) hozzájárul, hogy bérlő az 1. pontban jelölt ingatlanon, saját költségén, 50 m magas 

antennatornyot építsen, 

3.) felkéri a polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására, ennek eredményeként ennek 

eredményeként a kialakult bérleti szerződés májusi ülésre történő előterjesztésére. 

4.) utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6857 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

Szavazásra bocsátja a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által módosított II/A határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát. 

 

150/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) bérbe adja Cegléd Város Önkormányzatának a vagyongazdálkodásról szóló többször 

módosított 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete 14. § alapján versenyeztetési eljárás 

lefolytatása nélkül a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, 

külterület 0346/10/a hrsz-ú, 19168 m2 nagyságú, „szántó” megnevezésű ingatlan kb. 250 

m2 területét a Vantage Towers Zrt. részére 2030. december 31-ig terjedő határozott 

időtartamra mobilszolgáltató állomás létesítése céljából nettó 1.500.000,- Ft/év bérleti díj 

ellenében, mely bérleti díj évente az infláció arányával növekszik. 



31 

2.) hozzájárul, hogy bérlő az 1. pontban jelölt ingatlanon, saját költségén, 50 m magas 

antennatornyot építsen, 

3.) felkéri a polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására, ennek eredményeként a 

kialakult bérleti szerződés májusi ülésre történő előterjesztésére. 

4.) utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6858 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

18.) NAPIREND: Ügyvédi megbízási díjak módosítása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság megtárgyalta és módosítást javasolnak a testületnek a megbízási díjak tekintetében, 

mindkét ügyvéd esetében 250.000,- Ft-ban javasolják megállapítani. A kettő közötti különbség a 

különböző adózási formák miatt van.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja a módosított I/B határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-

testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

151/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Dr. Vincze Gyula ügyvéd megbízási díját 2022. május 1-jétől havi 250.000.- Ft + ÁFA 

összegre emeli. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6859 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 
Fehér István Igen 
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Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 
Magyar Károly Távol 

 

Szavazásra bocsátja a módosított II/B határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-

testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

152/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Dr. Papp Katalin Ügyvédi Iroda megbízási díját 2022. május 1-jétől havi 250.000.- Ft összegre 

emeli. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6860 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

19.) NAPIREND: A IV. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán 

Bizottság is megtárgyalta és javasolják azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 
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153/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Helyt ad dr. Resli István Antal, a MIRIMED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

ügyvezetőjének (székhely: 2700 Cegléd, Báthori u 16/C.), mint személyes ellátásra kötelezett 

háziorvos kérelmének az újabb szakdolgozó személyére vonatkozóan. Ennek megfelelően 

felülvizsgálja és kiegészíti - a 298/2010. (X. 28.) ÖK. határozat alapján - a ceglédi TEK IV. 

számú (13009 1373 FIN kódú) felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 2010. november 30-

án létrejött praxisjogos feladat-ellátási szerződést az alkalmazott új szakdolgozó adataival. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott feltételek és a hatályos jogszabályok 

szerint módosított feladat-ellátási szerződés megkötésére, valamint az ezekkel kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

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

meg! 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6861 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

20.) 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 20. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán 

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek mindkét határozati javaslatot.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

154/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a betöltetlen, ceglédi TEK VI. 

számú házi gyermekorvosi körzet a 82/2021. (IX. 22.) Ök. határozat szerinti működtetője 
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1.)  Feladat-ellátási szerződést köt helyettesítő orvosokkal és azok helyetteseivel a betöltetlen 

praxis ellátására 2022. június 1-jétől 6 hónap időtartamra, személyes szolgáltatás 

nyújtására, a háziorvosi alapellátási feladatok ellátására, amely a szakhatósági működési 

engedély és a finanszírozási szerződés megkötésének feltétele, háziorvosi alapellátási 

feladatra. 

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. 

3.)  Foglalkoztatási jogviszonyt létesít 2022. június 1-jétől a körzet alapellátási szolgáltatójával 

2022. május 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. 

4.)  Biztosítja a körzet szakmai minimumfeltételeit, valamint az NEAK finanszírozást 

meghaladó kiadások fedezetét, melynek forrása az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

5.)  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. 

6.)  Felülvizsgálja 2022. szeptemberi ülésén a ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi 

körzet önkormányzati működtetésével kapcsolatos feladat-ellátást. 

7.)  Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
#6862 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
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155/2022.(IV. 21.) 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 155/2022. (IV. 21.) 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 ifjúság-egészségügyi ellátás. 

1.1. Ellátandó lakosságszám (kártya): 410 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, 
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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 

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. augusztus 31. 

5. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptemberi 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: a feladat-ellátási szerződés megkötését és az 

egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését 

követő napon. 

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” 
#6863 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 
Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 
Magyar Károly Távol 

mailto:viktoria.makai@cegledph.hu
http://www.cegled.hu/
http://www.oali.hu/
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21.) NAPIREND: Az óvodák továbbképzési programjának (2023-2028) és a 2022/2023 nevelési év 

beiskolázási tervének jóváhagyása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 

testületnek mindhárom határozati javaslatot. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

156/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Jóváhagyja a Lövész Utcai Óvoda (2700 Cegléd, Lövész u. 2.) a 277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet alapján készített 

1.1. 2023. szeptember 1. - 2028. augusztus 31. közötti időszakra szóló – 1. mellékletben 

csatolt - továbbképzési programját és 

1.2. a 2022. évre szóló – 2. mellékletben csatolt - beiskolázási tervét. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 
 
 

#6864 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

 

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
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157/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) módosítja a Pesti Úti Óvoda (2700 Cegléd, Pesti út 10.) 118/2017. (III. 30.) Ök. határozattal 

jóváhagyott, 2018. szeptember 1. - 2023. augusztus 31. közötti időszakra érvényes 

továbbképzési program 2. mellékletét, az alábbiak szerint: 

1.1 Törli a „Továbbképzésre kötelezettek a 2018-2023-ig terjedő továbbképzési ciklusban” 

Ecseri Mihályné nevét. 

1.2 Felvételre kerül - az 1. pontban hivatkozott melléklet „Továbbképzésre kötelezettek a 

2018-2023-ig terjedő továbbképzési ciklusban” – Gyenge-Völgyi Ágnes. 

2.) jóváhagyja a Pesti Úti Óvoda (2700 Cegléd, Pesti út 10.) 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 

alapján készített 

1. 2023. szeptember 1. - 2028. augusztus 31. közötti időszakra szóló – 1. mellékletben 

csatolt - továbbképzési programját és 

1.2. a 2022. évre szóló – 2. mellékletben csatolt - beiskolázási tervét. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 
 

#6865 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 
Magyar Károly Távol 

 

Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

158/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) jóváhagyja a Széchenyi Úti Óvoda (2700 Cegléd, Széchenyi út 14.) 277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet alapján készített 

1. 2023. szeptember 1. - 2028. augusztus 31. közötti időszakra szóló – 1. mellékletben 

csatolt - továbbképzési programját és 

1.2. a 2022. évre szóló – 2. mellékletben csatolt - beiskolázási tervét. 
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2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 
#6866 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

22.) NAPIREND: Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető  

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.  

 

159/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. március 24-i rendes 

ülésnapon, illetve a korábban hozott, de még nem teljesített határozatainak végrehajtásáról 

szóló beszámolót. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
#6867 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 
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23.) NAPIREND: Tulajdonosi hozzájárulások CVSE 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete. 

 

László Ágnes: a kivett kút a termál kút lenne? Sajnos Horváth József úr nem jelenik meg a 

testületin, csak a kéréseit tolmácsolja a testület felé. Továbbra is kéri, hogy a beruházással 

párhuzamosan készítsék el a kerítést, mert két olyan oszlop van, amit a Szentlélek tart. Kidőlnek 

az oszlopok. Az elmúlt évben többször kérték ennek a javítását, azóta sem történt semmi, és sajnos 

Horváth úrral nem tudnak máshol beszélni, csak itt.  

 

Dr. Csáky András: írásban kérte az elnök urat, hogy javíttassa meg a kerítést. Meg fogja ismételni 

ezt a kérést. A panzió melletti részen is elég nagy mértékben lejött a vakolat is, azt is jó lenne, ha 

helyrehozná. Ez azonban a szóban forgó tulajdonosi hozzájárulást nem érinti. Kéri, hogy mindig 

maradjanak a napirendi pontoknál és egyebek napirend keretében vessenek fel ilyesmit. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.  

 

160/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Mint az ingatlan-nyilvántartás szerint Cegléd, belterület 1332/1 hrsz-ú, kivett sporttelep 

megnevezésű és Cegléd belterület 1332/7 hrsz-ú kivett sporttelep megnevezésű ingatlanok (a 

továbbiakban: Ingatlanok) 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa 

 

1.1. Hozzájárul, hogy a Ceglédi Vasutas Sport Egyesület (2700 Cegléd, Damjanich u. 3, 

továbbiakban: Egyesület) labdarúgó-szakosztálya részére juttatott társasági 

adókedvezmény felhasználásával, az alábbi értéknövelő beruházások (továbbiakban: 

Beruházás) valósuljanak meg az ingatlanokon: 

• 2 db műfüves és 3 db élőfüves pálya felújítása - (1332/1 és 1332/7 hrsz) 

• 1 db Padbol pálya építése – (1332/1 hrsz) 

2.) Hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg: 

a. a Beruházás az üzembe helyezését követő 30 napon belül ingyenesen az 

Önkormányzat tulajdonába átadásra kerül, és az Egyesület, a megvalósult 

beruházással kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmilyen (tulajdonjogi, 

pénzbeli) igényt nem támaszthat. 

b. a Beruházáshoz az Önkormányzat anyagi támogatást semmilyen jogcímen nem 

vállal, és a Beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerülő járulékos költségek 

megfizetése is az Egyesületet terhelik;  

c. Az Egyesület a Beruházás fizikai megkezdése előtt és a Beruházás befejezésekor 

haladéktalanul köteles értesíteni az Önkormányzatot, és a Ceglédi Sportcsarnok 

Kft-t.  

3.) Kijelenti, hogy a jelen hozzájárulás nem mentesíti az Egyesületet a Beruházás 

megvalósításához szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.  
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4.) Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére. 

5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1-3, 5. azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

4. pont: folyamatos 

 
#6868 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.  

 

161/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Mint az ingatlan-nyilvántartás szerint a Cegléd belterület 2017/3 hrsz-ú, kivett strandfürdő 

megnevezésű, és Cegléd belterület 2302/2 hrsz-ú kivett kút és udvar megnevezésű ingatlanok 

( a továbbiakban: ingatlanok) 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa 

 

1.1. Hozzájárul, hogy a Ceglédi Vasutas Sport Egyesület (2700 Cegléd, Damjanich u. 3, 

továbbiakban: Egyesület) vízilabda-szakosztályának juttatott társasági adókedvezmény 

felhasználásával, az alábbi értéknövelő beruházások (a továbbiakban: Beruházás) valósuljanak 

meg az ingatlanokon: 

• Uszoda és épületgépészeti korszerűsítések, felújítások (klórkezelés, HMV tartály, 

hőcserélők) – (2017/3 hrsz) 

• Új légtartásos sátor gépészettel - 2017/3 hrsz 

• A meglévő és a megépítendő tanmedence sátorfedése - 2017/3 hrsz 

• Uszodai berendezések beszerzése (medencelétra, vízmélységcsökkentő rámpa, 

uszodamesteri sziget) - 2017/3 hrsz 

• Térkövezés - 2017/3 hrsz 

• Infrastrukturális fejlesztések /villamosrendszer bővítése, beléptetőrendszer bővítése, 

kamerarendszer és infrasorompó kialakítása, villamos irányítástechnikai rendszer 

bővítése/ - 2017/3 hrsz és 2302/2 hrsz 

2.) Hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg: 

2.1 a Beruházás az üzembe helyezését követő 30 napon belül ingyenesen az Önkormányzat 

tulajdonába átadásra kerül, és az Egyesület, a megvalósult beruházással kapcsolatban az 

Önkormányzattal szemben semmilyen (tulajdonjogi, pénzbeli) igényt nem támaszthat. 
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2.2. a Beruházáshoz az Önkormányzat anyagi támogatást semmilyen jogcímen nem vállal, és a 

Beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerülő járulékos költségek megfizetése is az 

Egyesületet terhelik;  

2.3. Az Egyesület a Beruházás fizikai megkezdése előtt és a Beruházás befejezésekor köteles 

értesíteni az Önkormányzatot. 

3.) Kijelenti, hogy jelen hozzájárulás nem mentesíti az Egyesületet a Beruházás megvalósításához 

szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.  

4.) Felhatalmazza a Polgármestert a beruházás megvalósításához szükséges intézkedések, 

nyilatkozatok megtételére. 

5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1-3, 5. azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 4. pont: folyamatos    

 
#6869 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

24.) NAPIREND: 47/2022. (II.15.) Ök. határozat módosítása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: a Ceglédi Tankerületi Központ kérésének megfelelően a járdafelújítás 

sorrendjében módosítás történne, illetve a Gazdasági Bizottság javasolta, vizsgálják meg a vasúttól 

kifelé kerékpárút megépítésének lehetőségét. Múlt héten, amikor tárgyaltak erről, abban egyeztek 

meg, hogy ez ügyben a héten bejárást fognak tartani. A jövő héten kedden fog megtörténni ez a 

bejárás, illetve felmérik, hogy a tulajdonviszonyok milyen mozgásteret engednek.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: javasolja – de nem szükséges, hogy ez megjelenjen határozati javaslatban -, 

hogy amikor tudják a forrást, hogy mennyibe kerül, akkor térjenek vissza erre, mert lehet, hogy el 

is emészti azt a forrást, ami a járdák kapcsán rendelkezésre áll. El is kezdték már használni ezt a 

járda keretet a Malom téren és a Mező utcában, lehet, hogy nem is lesz elég, ami ezen kivitelezések 

után marad. Ha szabad kérni, térjenek vissza a forrásra következő testületi ülésen.  

 

Dr. Csáky András: úgy gondolja, a gimnázium érdeke most elsődleges. 

 

Klément György: most már 99%-ban biztos, hogy a volt EVIG területére fog a gimnázium a 

felújítás idejére költözni. Felhívja a figyelmet a járdafelújítás ill. a kerékpárút lehetőségének 
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fontosságára. Tudja, hogy ennyi idő alatt utóbbi biztosan nem fér bele, de a járdafelújítás lehet egy 

picit erőteljesebb, ahol esetleg a fiatalok tudnak kerékpárral is közlekedni. Nemrég még a három 

gyermeke is gimnáziumba járt, ezért tudja, hogy sok diák közelítette meg kerékpárral az iskolát. 

Ezen felül vélhetően még olyanok is kerékpárra pattannak majd, akik eddig gyalog jártak oda. A 

Törteli úton kifelé mezőgazdasági járművek is járnak és jelentős forgalom van, tehát sürgős 

intézkedésre van szükség ahhoz, hogy a gyerekek kijutása balesetmentesen történjen meg.  

 

Dr. Csáky András: ezt nem néhány hónappal a tanév kezdete előtt kellett volna elindítani, jó néhány 

kerékpárút épült a városban, tudják jól, hogy maga a kivitelezés is hosszú idő, a forrásról nem is 

beszélve. Kérdés, hogy ez egyáltalán meg tud-e valósulni. Jelenleg a járdának a vasútig tartó 

szakaszának felújításáról döntenek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság véleményének befogadásával, 

tehát hogy a kerékpárút kialakításának lehetőségét is vizsgálják meg, és természetesen ha 

költségvetés rendelkezésre áll a járdaépítéssel kapcsolatban, arról is tájékoztatják a testületet.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és 

meghozta határozatát.  

 

162/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Módosítja 47/2022. (II. 15.) Ök határozatának 1.) pontját úgy, hogy annak 23.) alpontjában 

szereplő „Törteli úti járda szakaszos javítása a kórháztól a vasúti átjáróig” feladatot áthelyezi 

a határozat 1.) pontjának 6.) alpontjába. A feladatok a 6.) alpontot követően változatlan 

sorrendben követik egymást. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a módosított határozat végrehajtására a 2022. évi 

költségvetésben e célra elkülönített összeghatárig. 

3.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Törteli úti vasúti átjárótól a volt EVIG épületéig történő járda, 

valamint kerékpárút kialakításának lehetőségeit vizsgálja meg, és amikor járdaépítéssel 

kapcsolatban rendelkezésre áll a költségvetés, akkor arról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:1.), 2.) 4,) azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

3.) 2022. május 15. 
 
#6870 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 
Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 
Magyar Károly Távol 
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25.) NAPIREND: Visszatérítendő támogatás igénylése – „PIMI” 

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.  

 

163/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Dönt arról, Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 5/a) részére 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint visszatérítendő támogatást nyújt 

az Erasmus programban történő részvétel biztosítása érdekében, mely támogatás visszafizetési 

határidejét 2022.11.30. napjában állapítja meg. 

2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezetet az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének működési célú támogatások során biztosítja 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a szükséges 

nyilatkozatok megtételére. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1.)-2.),4.) pontok: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

3.) pont: 2022. április 30. 

 
#6871 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

26.) NAPIREND: 2022. évi Felújítási és hasznosítási terv jóváhagyása 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. sz. melléklete. 
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Dr. Csáky András: az előterjesztést bizottságok nem tárgyalták.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.  

 

164/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) jóváhagyja a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező, 1. sz. mellékletben részletezett, 

önkormányzati tulajdonú lakásokra és helyiségekre vonatkozó 2022. évi felújítási és 

hasznosítási tervet. 

2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
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47 

 
#6872 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

27.) NAPIREND: Egyebek 

 

Hegedűs Ágota alpolgármester asszony két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, 

hozzászólás nem volt. Alpolgármester asszonynak mihamarabbi, teljes felépülést kíván a testület 

nevében. Két ülés közti tájékoztatójának elfogadását Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra 

bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a 

tájékoztatót. 

 
#6873 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 
Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 



48 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly 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 

Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 
#6874 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 
Magyar Károly Távol 

 

Dr. Csáky András: döntést igénylő javaslatok érkeztek a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

illetve a Humán Bizottság részéről. A Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Kazinczy 

utcában forgalom sebességét csillapító útelem (fekvőrendőr) telepítését javasolja a református 

iskolába érkező gyermekek és szüleik védelme érdekében.  

Forrás nincs megjelölve. Az általános tartalék már kimerült.   

 

Dr. Ferenczi Norbert: nyilván ez nem akkora költség, hogy a bizottság azt gondolta volna, hogy 

külön forrást kell megjelölni, de át kell hidalni a problémát, mert a körzet képviselőjéhez az 

iskolától érkezett a javaslat. Közismert a városlakók előtt az utca problémája. Saját és a 

képviselőcsoport véleménye szerint is el kell ezt helyezni. Azt kérik, hogy a döntés szülessen meg 

és egészüljön ki egy olyan ponttal, hogy felkérik a hivatalt, hogy a kapcsolódó forrás érdekében az 

általános tartalék feltöltésére tegyen intézkedést a következő Képviselő-testületi ülésre. Egyéb 

okból is fel kell tölteni a tartalékot, hiszen bármikor bármi történhet, és az nem lehet, hogy már 

áprilisban teljesen üres az általános tartalék és nem tudnak mihez nyúlni. Meg kell vizsgálni, mik 

azok a sorok, amiről nem fogyott annyi összeg, mint a tervezett, és onnan vissza kell venni az 

általános tartalékra a forrásokat. Ahol nincs időarányos költés, ott az általános tartalékba vissza 

kell forgatni a dolgokat. A határidő így nem tud azonnali lenni, hanem július 30. 

 

Dr. Csáky András: a most elhangzott módosítással teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát.  
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165/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Dönt a Kazinczy utcában forgalom sebességét csillapító útelem (fekvőrendőr) telepítéséről, a 

református iskolába érkező gyermekek és szüleik védelme érdekében. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kapcsolódó forrás érdekében a 

2022. évi költségvetésének az „Általános tartalék” feltöltésére tegyen intézkedést a soron 

következő Képviselő-testületi ülésre. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 

 

Határidő: 2022. július 30. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 6875 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Dr. Czinege Imre Tart. 

Fehér István Tart. 

László Ágnes Tart. 
Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

Dr. Csáky András: a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata az volt, hogy Képviselő-

testület júniusi ülésén tűzze napirendre a városban működő köznevelési és szakképzési 

intézmények közlekedésbiztonságának felülvizsgálatát, fejlesztési lehetőségeit. 

 

Dr. Czinege Imre: a javaslatot elolvasva arról van szó, hogy a szakképzési intézmények 

közlekedésbiztonságának felülvizsgálata., az intézményeken belül történő, vagy az oda vezető úton 

való közlekedésről van szó? A magyar nyelv szabályai szerint nem is lehet érteni ezt. Támogatja 

azt is, hogy az intézményeken belül nézzék meg, hogy elesnek-e a gyerekek vagy nem, de akkor 

másképp kellene megfogalmazni.  

 

Dr. Csáky András: nyilvánvalóan az előterjesztő szándéka az intézmények megközelítéséről szól 

alapvetően, de igaza van képviselő úrnak. 

 

Dr. Ferenczi Norbert: az ellenzék frakciójának külső szakértőjétől származik a felvetés, úgyhogy a 

szövegezéssel kapcsolatban egyetértését fejezte ki, igaz, elnökként ő fogalmazta meg, mert fél 

oldal volt a szakértő jegyzőkönyvbe mondott szövege, ami még kevésbé volt érthető. Kénytelen 

rosszindulatúnak minősíteni azt, hogy a gyerekek botladozását vizsgálnák a szakképző 

intézményekben. Nem azt kell vizsgálni. Igenis komoly érveket sorakoztatott fel amellett a 

bizottsági tag, hogy nem mindegy, milyen közlekedési táblák vannak kint ezeknek az 

intézményeknek a környékén, nemcsak a szakképző, de a köznevelési intézmények környékén is. 

A szándék a lényeg. Ha módosító javaslata van a képviselő úrnak, vagy valamit nem ért, vagy úgy 
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véli, hogy a testület nem fogja érteni, esetleg a jegyző vagy a polgármester úr szövegértési 

képességét vonja kétségbe, akkor tegyen módosító indítványt, minősíteni pedig a saját szakértőjét 

minősítse, mert ő volt a kezdeményező.  

 

Dr. Csáky András: azt a javaslatot teszi, hogy a szakképzési intézmények megközelítésének 

közlekedésbiztonsági felülvizsgálata történjen meg. Ezzel a módosítással bocsátja szavazásra a 

határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal 

elfogadta azt és meghozta határozatát.  

 

166/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) A júniusi ülésen napirendre tűzi a városban működő köznevelési és szakképzési intézmények 

megközelítésének közlekedésbiztonságának felülvizsgálatát, fejlesztési lehetőségeit. 

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

 

Határidő: 2022. június 23. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 6876  

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

Dr. Csáky András: a Humán Bizottság javaslata arról szól, hogy a George Pal Filmszínház épülete 

szabad kapacitással rendelkező, kihasználatlan helyiségeinek közösségi tér vagy más célú 

hasznosítása érdekében kérjen információt a testület a lehetőségekről a mozit üzemeltető CTV 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.  

 

A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazásra bocsátja a javaslatot és 

megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta 

határozatát.  

 

167/2022.(IV. 21.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) A George Pal Filmszínház épülete szabad kapacitással rendelkező, kihasználatlan 

helyiségeinek közösségi tér vagy más célú hasznosítása érdekében információt kér a 

lehetőségekről a mozit üzemeltető CTV Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. 
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 6877 

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

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Földi Áron Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Távol 

Magyar Károly Távol 

 

28.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk 

 

Dr. Csáky András: interpelláció nem érkezett. 

 

Fehér István: két, döntést nem igénylő dolgot szeretne felvetni. Kéri, hogy a víztorony környékének 

az állapotát vizsgálják meg. A tapasztalatok borzalmasak. Úgy tudja, hogy a felújításra vonatkozó 

pályázat nem nyert, tehát nem mondhatják azt, hogy majd az úttal együtt egy javításra kerül. 

Javasolja, hogy nézze meg ezt mindenki és a következő ülésen valamilyen döntés szülessen e 

tekintetben.  

Van-e információ a balatonszárszói tábor helyzetéről, állapotáról, javításáról? 

 

Dr. Csáky András: valóban első körben a Csengettyűs utca nem nyert a pályázaton, még ősszel 

várható egy második kör, mert nem a teljes összeg került felhasználásra. Ehhez az információhoz 

jutottak hozzá. Nem reménytelen, hogy mégis forráshoz jutnak majd. Akkor érdemes erre 

visszatérni, mert ha most megcsinálják, de ősszel nyer a pályázat, akkor az építkezés miatt ismét 

tönkre teszik a területet, feleslegesen költenek rá.  

Balatonszárszóval kapcsolatban írásban fogja tájékoztatni a képviselő urat. Jelenleg nincs róla 

információja, tavaly már beszámolt a bérbevevő a beruházásról. Úgy tudja, hogy haladnak a 

dolgok.  

 

László Ágnes: több kérdést is feljegyzett az elmúlt hónapban. Talán tavalyi döntés volt, hogy a 

Vak Bottyán utca végén, a Szolnoki út kereszteződésében a Magyar Közúttal közösen eltüntetnek 

egy bukkanót, ahol az utak keresztezik egymást. Ez a projekt hogy áll?  

Felmerült az elmúlt két esztendő során, hogy 100 térfigyelő kamera kerül kihelyezésre a város 

területén. Ez a projekt hogy áll? Történhet-e valami előrelépés? Ennek apropója az, hogy a hét 

elején a rendőrség (és ezt nem sikerült megköszönnie a kapitány úrnak) elfogta azokat az 

elkövetőket, akik a Szolnoki úti lakótelepen 3 szemetes konténert tulajdonítottak el. A lakók ezt 

jelezték felé, de mire ő jelezte volna a rendőrség felé, már a rendőrkapitányság arról tájékoztatta, 

hogy visszaszolgáltatták a kukákat a Várvag Kft-nek, és másnap ezek vissza is kerültek a helyükre.  

Nem tudja, megkezdődtek-e már a kátyúzási munkák. A Fűtőház utca végének kátyúzását szeretné 

kérni, ugyancsak a Szűcs telepen a Dália utca kátyúzása nagyon szükséges lenne, és szintén itt – 
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ez esetben viszont javaslatot kér megfelelő szakembertől – a Posta dűlő – Tabán utca 

kereszteződése, kanyarja, nagy igénybevételnek van kitéve. Itt mart aszfalt van lehelyezve. 

Tudnának-e valami tartósabb réteget oda rakni? Rendszeresen hatalmas kátyúk vannak, és más 

fordulási lehetőség nincs a Fűtőház utcára, illetve a Szűcs telep más területére.  

Tegnapi nap folyamán, amikor a Szolnoki úti játszótéren kint volt, felmerült a játszótér zárásának 

a gondolata. Elmondták a jelenlévők, hogy erre korábban volt példa. Felkéri polgármester urat, 

hogy a kórház vezetésével egyeztetve, van-e arra mód, hogy az éjjeliőrök alkalmanként, ill. 

rendszeresen átmenjenek és lezárják a kapukat, ill. reggel kinyissák?  

A termálkút kérdését már korábban megbeszélték.  

 

Dr. Csáky András: a játszótér zárásával kapcsolatban most azt mondja, hogy nincs rá lehetőség.  

Úgy tudja, hogy a Vak Bottyán és Szolnoki út kereszteződésében megtörtént a javítás.  

 

Mótyán Krisztián ügyvezető: nem hozzá tartozik valójában a kérdéskör, csak naponta arra jár, és 

ezért tudja, hogy még nem készült el a javítás. A Magyar Közút helyi vezetőjével nem régen 

találkozott és beszéltek erről. Elmondták, hogy részükről továbbra is fennáll az az ajánlat, hogy a 

javításhoz szükséges aszfaltot biztosítják. Dr. Gujka Attila irodavezető úr az illetékes ebben. 

Amennyire tudja, a tavalyi év során ez az út, járda keretben lett volna elvégezve, de az idő 

előrehaladtával annyira későn került volna rá sor, hogy a Magyar Közút nem kapott volna már 

aszfaltot a saját beszállítójától, ezért lett elnapolva a javítás. Ennek jelenlegi állásáról nem tud 

többet.  

 

Dr. Gujka Attila irodavezető: ez a tavalyi év út, járda keret prioritási határozatában biztosan nem 

szerepelt, ez ügyben a Magyar Közúttal nem is tárgyalt soha. Felveszik a kapcsolatot Mótyán 

Krisztián ügyvezető úrral együtt a Magyar Közút vezetőjével és megoldják a problémát.  

Kamerák ügyében a testület nem arról döntött, hogy 100 darab kamerát fog kihelyezni, hanem arról 

döntött, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy olyan szervert szerezzenek be, ami képes 

arra, hogy legalább 100 db kamerát tud majd fogadni. A testület döntött arról, hogy térfigyelő 

kamerát fognak kihelyezni 6 vagy 7 játszótérre, ebből 3 db játszótéren (Vörösmarty tér, Bajcsy-

Zsilinszky játszótér és Boróka játszótér) már folyamatban vannak a munkálatok, ezek vélhetően 

május elejére elkészülnek. A Gubody téri játszótér esetében tovább kell várni a térfigyelő kamera 

kiépítésére, mert nincs olyan lehetőség, ahonnan áramot tudnának biztosítani a kamerákhoz, ezért 

a Démásztól kellett rendelni mérőszekrény kiépítést, ami hónapokig tart.  

Illetve további három játszótér (a Szolnoki úti, a Törteli úti és a Kossuth F. u. 50-nél található), 

ahol szintén mérőszekrény kiépítését kell kérni, mert áramvételi lehetőség nincs. Talán a Kossuth 

Ferenc u. 25-nél lévő játszótérnél meg tudják majd oldani szekrény nélkül is ennek a kiépítését, ez 

még őszig elkészülhet.  

 

Dr. Csáky András: közben jelentkezett egy új lehetőség, hiszen itt nemcsak az áramforrásról kell 

gondoskodni, hanem arról is, hogy a különböző jelek a központi szerverhez eljussanak, tehát 

adótornyokat kellene telepíteni, az is nehézséget jelent, hogy hová rakják. Egy beruházó 

jelentkezett, akinek olyan kamerarendszere van, ami ez utóbbit nem igényli. A gond az, hogy ez 2 

millió forintba kerül kameránként. Pillanatokon belül bárhova tudnak ilyet lerakni, ha van 

áramforrás, és a cég kezelné központilag az egészet, ezzel sem lenne gond, de ahogy említette, 

nagyon drága.  

A többire írásban válaszolnak.  
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Dr. Czinege Imre: néhány hónappal ezelőtt írt egy levelet, amelyben segítségét kérte a polgármester 

úrnak. A Bem iskola előtti járda telített csikkekkel, a csikkekben lévő füstszűrő lebomlási ideje 40-

50 év. Nem történt semmi, ezért most szóban szeretné kérni, mint a város első emberét, szóljon 

oda, hogy mivel az iskola kapujához közel lévő csikkgyűjtőt leszedték, ha arra jár valaki, láthatja, 

hogy a csikkek mindent elborítanak. Kéri, hogy valamilyen módon próbáljon segíteni ebben a 

polgármester úr.  

 

Dr. Csáky András: jogos az észrevétel, de az nagyon furán nézne ki, ha az iskola kapujában 

csikktartót helyeznének el, ez törvényileg nem is lehetséges a bejárattól 5 méteren belül. Csak az 

iskola vezetésének tudják jelezni, hogy valamilyen megoldást találjanak. Ez meg fog történni, még 

a mai nap folyamán írni fog az igazgató asszonynak.  

 

Rimóczi Gábor: a kamerát szerette volna szintén kérdezni, nagy öröm számára, hogy a 

játszótereknél elkezdődött a játékelemek bővítése, és nagyon tart attól, hogy gyorsan nagy kár 

keletkezik az új eszközökben. Sürgetni szerette volna a kamerarendszer kiépítését. Úgy tudja, volt 

ceglédi vállalkozó is, aki rövidebb határidővel tudta volna vállalni ezeket. Lehet, hogy egy kicsit 

drágább volt, de a saját, Cegléd által lefedett hálózatát tudta volna használni. Meggyőződése, hogy 

már régen kint lenne a kamera, ha őket választják.  

A világháborús emlékműnél a villamos hálózat igen gyatra állapotban van, illetve úgy tudja, nem 

is világít minden lámpa. Lehetne-e ezt felülvizsgálni ill. javítást kérni?  

A Kölcsey téren az emlékműről valamilyen oknál fogva eltűnt két tábla. Kérdezi, lehetne-e ezt 

pótolni?  

 

Dr. Csáky András: a kamerák esetében is jogszabályok határozzák meg az árajánlat bekérést és azt, 

hogy a legalacsonyabb árat kell alkalmazni.  

A világháborús emlékmű esetében már februárban tárgyaltak Mótyán Krisztián ügyvezetővel. Az 

egész villamoshálózatot ott fel kell újítani, ennek keretén belül a világítást is helyre kell hozni. 

Utánanéznek, hogy történt-e ezzel kapcsolatban valami, és ha lesz rá forrás, megcsinálják.  

A Kölcsey téri táblákkal kapcsolatban nincs információja. Utánanéznek és írásban válaszolnak.  

 

Kónya Ágnes: a Bajcsy-Zsilinszky úttal kapcsolatban kér segítséget, az innen nyíló utcákból 

érkezett hozzá segítségkérés. A Bajcsy-Zsilinszky út minősége erősen kifogásolható, nagyon ki 

van gödrösödve, ami nemcsak az autós, de a kerékpáros közlekedés szempontjából is nagyon 

veszélyes. Sokan járnak arra biciklivel, a közlekedés során az út állapota veszélyes helyzeteket 

eredményez, kéri, hogy jelezzék ezt a megfelelő helyre.  

 

Dr. Csáky András: jelezni fogja ezt a lakossági igényt a Magyar Közút felé.  

 

Takátsné Györe Anett: a Gólya utca csapadékvíz-elvezetése iránt érdeklődik, ez milyen fázisban 

van. A költségvetésben ez előre volt sorolva, és ha jól tudja, nemsoká lejár majd a csapadékvíz-

elvezetéssel kapcsolatos szerződés. A munka megrendelése megtörtént-e már? Ha jól tudja, a keret 

nemhogy nem lett kimerítve, de alig lett belőle felhasználva valami.  

A Szent Imre herceg utca helyreállítása mikor történik meg? Itt volt egy illegálisan felvágott útrész, 

illetve az a beruházás sem sikerült túl jól a fedlapokat illetően, és a kijavítást tavaszra ígérték.  

 

Dr. Csáky András: a Gólya utca esetében az ajánlatkérést lefolytatták, szerződéskötés alatt áll a 

kivitelezés, tehát a közeljövőben elindul.  
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Dr. Gujka Attila irodavezető: a Gólya utca esetében a csapadékvizes munkák elvégzését követően 

lehetne majd a járdát megcsinálni. Viszont a csapadékvizes munkák tervezést igényelnek, a 

tervezőt kiválasztották, a tervezési munkákra vonatkozó szerződés a szerződéskötés fázisában van. 

Engedélyköteles lesz a tevékenység, utána tudják a csapadékvizes munkákat elvégezni. Sajnos 

egyben kell kezelni a Gólya utca mellett lévő Déllő utcával is, mert jelenleg a víz nem jó irányba 

folyik el a Gólya utcából.   

 

Takátsné Györe Anett: ez mennyi időt vesz igénybe, ha még csak a tervező kiválasztása történt 

meg?  

 

Dr. Gujka Attila irodavezető: reméli, hogy a tervek elkészülnek nyár közepén, és akkor meg tudják 

rendelni a csapadékvizes munkákat őszig. A csapadékvizes szerződés le fog járni, de új eljárás lesz 

kiírva májusban és új szerződést kötnek a vállalkozóval.  

A Szent Imre herceg utca esetében a vállalkozónak május 20. a határideje arra, hogy a javításokat 

elvégezze.  

 

László Ágnes: általában írásban kér tájékoztatást, de az előbb kihagyott egy fontos dolgot, ami a 

lakosságot érinti: tavaly a Hubertus parknál nagyon szépen meg lett csinálva a járda. A lakók 

köszönetét tolmácsolja is ez ügyben. Viszont a Vak Bottyán utca – Bede utca kereszteződésében 

nagyon megrongálódott az aszfaltburkolat. Nem valószínű, hogy az építési munka miatt, de jelezni 

szeretné, hogy szükség lenne ott egy kátyúzásra.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: a kamerák ügyére szeretne visszatérni. Elég régen döntött már arról a 

Képviselő-testület, hogy szeretné bővíteni a rendszert. Azért van bajban, mert a Képviselő-testület 

azért nem tud élni további javaslatokkal a kamerák vonatkozásában, mert – ha jól értette, amit 

polgármester úr mondott a kiválasztással kapcsolatban, hogy a legolcsóbbat kellett kiválasztani – 

ez a „legolcsóbbság” akadályozza a technikai végrehajtást bizonyos területeken. El kellene tudni 

jutni addig, hogy a most kötött szerződés milyen földrajzi területen teszi lehetővé kamerák 

telepítését, és akkor nem lennének korlátozva jogaik gyakorlásában azzal, hogy született egy olyan 

szerződés, ami kizárólag arra fókuszált, hogy mennyiért tudják beszerezni a kamerákat, és arra nem 

fókuszált, hogy vajon hol lehet ezt a szerződést a későbbiekben felhasználni. Ez a válasz nem elégíti 

ki a testületet, hogy a legolcsóbbat választották, amikor a technológiával kapcsolatban nem kapnak 

kellő információt, és nem tudják, hogy ezeket a helyeket kvázi hol lehet felhasználni. Ha csak 

néhány utcában, akkor nincs értelme fenntartani a szerződést, akkor arról kell információt 

kapjanak, hogy érdemes-e azon elgondolkodni, hogy ettől a szerződéstől elálljanak, és azzal 

kössenek szerződést, aki ezt a szerződést tényleg el tudja végezni. Ne söpörjék le ilyen könnyen az 

asztalról azzal, hogy a legolcsóbbat kiválasztották és mennek előre, mintha mi sem történt volna. 

Nem tudnak élni a javaslattétteli lehetőséggel.  

 

Dr. Csáky András: arról volt szó, hogy először a központi szervert kell olyan állapotba hozni, hogy 

sok kamera adását be tudja fogni. Véleménye szerint nem olyan probléma van, amit a képviselő úr 

említett.  

 

Dr. Gujka Attila irodavezető: ez egy összetettebb probléma, amelyet írásban válaszol meg 

képviselő úr részére. Nem az a gond jelenleg, hogy melyik vállalkozót választották ki, tehát itt nem 

az olcsóság a lényege, hanem összetettebb problémák vannak, illetve elsődlegesen az áramforrás 
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Száma: C/12.234/2022. 

M E G H Í V Ó 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. április 21-én (csütörtökön) délelőtt 10:00 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.) Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szakmai beszámolója a 2021. évi feladatellátásról  E 

Szakmai előterjesztő: Kucsera Mária Magdolna intézményvezető 

 

2.) SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány szakmai beszámolója a 2021. évi 

feladatellátásról E 

Szakmai előterjesztő: Kiss Gergely ügyvezető igazgató 

 

3.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszámolója a tanyagondnoki szolgálat 2021. évi 

feladatellátásáról  E 

Szakmai előterjesztő: Molnár Tamás regionális vezető 

 

4.) Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének beszámolója a  E 

-„Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 

- Családok Átmeneti Otthona I-II. Intézmény 

2021. évi feladatellátásáról 

Szakmai előterjesztő: Szlankó Andrea intézményvezető 

Kósa Melinda intézményvezető 

 

5.) IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója E 

Szakmai előterjesztő: Szebenszki Bence cégvezető 

 

6.) A Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének 2021. évi beszámolója E 

Szakmai előterjesztő: Petrányi Sándor tű. alezredes 

 

7.) A Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének 2021. évi beszámolója a közbiztonság 

helyzetéről E 

Szakmai előterjesztő: Török Csaba r. ezredes, kapitányságvezető 

 

8.) Ceglédi Ifjúsági Stratégia és Cselekvési Terv 2022-27. elfogadása E 

Szakmai előterjesztő: Kottes Anikó megbízott ifjúsági koordinátor 

 

9.) 2022. évi módosított rendezvénynaptár tervezet E 

Szakmai előterjesztő: Détári-Lukács Ágnes ügyvezető 

 

10.) Cegléd Településrendezési Eszközök - véleményezési szakasz lezárása E 

Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 
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11.) Cegléd Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási koncepciója E 

Szakmai előterjesztők: Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes, Dr. Gujka Attila 

irodavezető, Mótyán Krisztián ügyvezető, Vasvári Csaba ügyvezető 

Előterjesztő az 1-11. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

12.) Önálló képviselői indítvány: Szolnoki úti játszótér fejlesztése M 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

 

13.) Cegléd, Malomtó szél Nyíri Ferenc és Mező utca közötti szakaszára kihelyezett „megállni 

tilos” közlekedési tábla felülvizsgálata E 

 

14.) Új, négy csoportszobás bölcsőde építése -pótfedezet biztosítása M 

 

15.) Blaskó Sándor Pelikán c. képzőművészeti alkotásának közterületen való elhelyezése E 

Szakmai előterjesztő a 13-15. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető 

 

16.) Intézményi karbantartási, felújítási keret felosztása M 

 

17.) MetALCOM Zrt. Vodafone mobiltorony építéssel kapcsolatos megkeresése E 

Szakmai előterjesztő a 16-17. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető  

 

18.) Ügyvédi megbízási díjak módosítása M 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

 

19.) A IV. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása E 

 

20.) A ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzet önkormányzati működtetése, 

pályázat kiírása M 

 

21.) Az óvodák továbbképzési programjának (2023-2028) és a 2022/2023 nevelési év 

beiskolázási tervének jóváhagyása E 

 

22.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról E 

Szakmai előterjesztő a 19-22. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő a 13-22. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

23.) Egyebek 

 

24.) Kérdések, interpelláció 

 

ZÁRT: 

 

25.) A Kossuth Múzeum – igazgatói pályázatának előzetes véleményezése M 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

 

26.) Egyebek 

 

Cegléd, 2022. április 13. 

Dr. Csáky András 

polgármester 


