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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 22-én megtartott, 9 
órakor kezdődő nyilvános ülésén. 
 
Az ülés helye: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.). 
 
Jelen vannak: Takáts László polgármester, Csuri Károly, Dr. Ferenczi Norbert, Hegedűs Ágota 
alpolgármester, Horváth Gábor Ferenc, Hörömpő Annamária, Imregi Tibor, ifj. Károly Ferenc, 
Klément György, Kónya Ágnes, Korondi Miklós, Nagy Tamás, Rimóczi Gábor és Takátsné Györe 
Anett képviselők.  
 
Későbbi érkezését jelezte: Bobál István képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Kárpáti Lászlóné 
irodavezető, Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető, Jáger Mária irodavezető, Dr. Nagy Lajos 
aljegyző, irodavezető, Ducsainé Miskolczi Éva irodavezető, Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin 
kontroller, gazdasági társaságok ügyvezetői a jelenléti ív szerint.  
 
Meghívottként jelen van: dr. Schriffert Zsuzsanna, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal vezetőjének 
képviseletében, valamint a napirendek érintett meghívottjai a jelenléti ív szerint. 
 
Jegyzőkönyvvezetők: Horváthné Gál Tünde és Irházyné Sipos Ágnes. 
 
Takáts László polgármester úr köszönti a Képviselő-testület tagjait, az irodavezetőket, 
meghívottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel jelen van, így határozatképesen 
kezdi meg munkáját. Későbbi érkezését jelezte: Bobál István képviselő úr. 
 
Az előzetesen kiküldött napirendekhez módosítást tesz. A Képviselő-testület helyben osztott 
anyagként kapta meg „A ceglédi zsidó temető rekonstrukciójával kapcsolatos döntések” című 
előterjesztést, és az „Előirányzat átcsoportosítás – GDPR önkormányzati intézményeknél történő 
érvényesítéséhez” c. előterjesztést, melyeket a nyilvános ülés Egyebek napirendi pontja elé javasol 
felvenni, továbbá szintén helyben osztva kapta meg a testület a „Szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak megválasztása” című előterjesztést, melyet a zárt ülés Egyebek napirendi pontja elé 
javasol felvenni. A napirendek számozása a fentieknek megfelelően módosul.  
 
Szavazásra bocsátja az ülés módosított napirendi pontjait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontokat.  
 

65/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) döntött a „Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása” tárgyú előterjesztés 
ZÁRT ülésen történő megtárgyalásáról. 
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 
NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  
 
1.) Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete beszámolója a „Gondoskodás” Hajléktalanokat 

Ellátó Intézmény 2017. évi feladatellátásáról 
Szakmai előterjesztő: Szlankó Andrea intézményvezető 
 

2.) Családok átmeneti otthona ellátás biztosítása 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
 

3.) IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a támogató szolgálat és a fogyatékos személyek 
nappali ellátásáról 
Szakmai előterjesztő: Mátékovitsné Petróczi Katalin szakmai igazgató 
 

4.) IRMÁK Nonprofit Kft. beszámolója a balatonszárszói ifjúsági tábor üzemeltetéséről 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
 

5.) A Ceglédi Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója és 2018. évi munkaterve 
 

6.) Döntés a Széchenyi Úti Óvoda átszerezéséről – az Ugyeri Tagóvoda férőhely bővítése  
 

7.) Az óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása a 2018/2019. nevelési évre, az óvodák 
éves nyitvatartási idejének meghatározása  
Szakmai előterjesztő az 5-7. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 
 

8.) A gyermekek nyári napközbeni felügyeletének megszervezése 
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
 

9.) 2018. évi közbeszerzési terv  
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
 

10.) Vételi jogról történő lemondás a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely kialakítása kapcsán 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző és Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin kontroller 
 

11.) Nemzeti Infrastruktúra Zrt. vételi ajánlata M4 autópálya M0-Cegléd közötti szakaszának  
megvalósítása érdekében 
 

12.) VP6-19.2.1.-38-8.1.5-17 Vállalkozói készségek fejlesztése és hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkózásának segítése című felhívásra pályázat benyújtása  
 

13.) A 385/2017. (XII.14.) Ök. határozat módosítása  
Szakmai előterjesztő a 11-13. napirendeknél: Dr. Nagy Lajos aljegyző  
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14.) Cegléd Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

15.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
 partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása – Rendelet 
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 
 

16.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása – Rendelet  
Szakmai előterjesztő: Bónácz Rudolf 
 

17.) VP6-19-2.1-38-8.1.6-17 pályázat benyújtása 
Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető, CVF Kft.  
 

18.) 1633/8 hrsz-ú ingatlanrész értékesítése 
 

19.) 1649/4 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása 
 

20.) 2631/61 hrsz-ú ingatlanból 179 m2 nagyságú ingatlanrész vásárlása 
 

21.) 5396/48-56 és a 5396/60-68 hrsz-ú ingatlanok kijelölése értékesítésre 
 

22.) 6915/17 hrsz-ú ingatlan kijelölés értékesítésre 
 

23.) 9711 hrsz-ú ingatlan kijelölés értékesítésre 
Szakmai előterjesztő a 18-23. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető, Várvag Kft.  
Előterjesztő az 1-23. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

24.) Önálló képviselői indítvány – A ceglédi sportszervezetek finanszírozásának átszervezése 
Előterjesztő: Csuri Károly önkormányzati képviselő 
 

25.) Önálló képviselői indítvány – OLAF jelentés 
Előterjesztő: Csuri Károly önkormányzati képviselő 
 

26.) Beszámoló a 2017. évi Humán Pályázati Keret felhasználásáról 
Szakmai előterjesztő: Kónya Ágnes elnök 
 

27.) Beszámoló a 2017. évi Városvédelmi és Idegenforgalmi Keret felhasználásáról 
Szakmai előterjesztő: Klément György elnök 
 

28.) Beszámoló a 2017. évi Közbiztonsági Pályázati Keret felhasználásáról 
Szakmai előterjesztő: Dr. Ferenczi Norbert elnök 
 

29.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
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30.) A ceglédi zsidó temető rekonstrukciójával kapcsolatos döntések 
Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető  
 

31.) Előirányzat átcsoportosítás – GDPR önkormányzati intézményeknél történő érvényesítéséhez 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő a 26-31. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

32.) Egyebek 
 
33.) Kérdések, interpellációk 
 
ZZÁÁRRTT  ÜÜLLÉÉSS::  
 
34.) 1956-os emléktábla Veres László nemzetőr parancsnok tiszteletére 

 
35.) Pantheon-tábla állítása 

Szakmai előterjesztő a 32-33. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő a 32-33. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

36.) Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

37.) Egyebek 
 

#5253 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
1.) NAPIREND: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete beszámolója a „Gondoskodás” 

Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 2017. évi feladatellátásáról 
Szakmai előterjesztő: Szlankó Andrea intézményvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és a Kulturális, Oktatási és 
Népjóléti Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
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igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

66/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Elfogadja a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő 
„Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 2017. évi beszámolóját. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5254 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
 
2.) NAPIREND: Családok átmeneti otthona ellátás biztosítása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést mindhárom állandó bizottság megtárgyalta, és elfogadásra 
javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

67/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján 
 

1.) Megbízza a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetét (Székhely: 1119 Budapest, 
Bikszádi u. 43. telephelye: 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 3/6., a továbbiakban: 
Szolgáltató) családok átmeneti otthona ellátás biztosítására. 
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2.) Feladat-ellátási szerződést köt a Szolgáltatóval a vonatkozó jogszabályok szerint, a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal az 1. pontban megjelölt személyes 
gondoskodás ellátására a következő feltételekkel: 

2.1. a feladat-ellátási szerződés 2018. május 1. napjától, határozatlan időre szól. 
2.2 a szolgáltatás ellenértéke: 651.510,-Ft/fő/év; 
2.3. A szolgáltatás fedezetét Cegléd Város Önkormányzata a 2018. évi 
költségvetésében  biztosítja. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására, valamint szükség 
esetén a szerződés végleges szövegének önkormányzat érdekeit nem sértő 
megfogalmazására, a 2. pontban rögzített feltételek meghagyása mellett. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: legkésőbb 2018. április 30. Felelős: Takáts László polgármester 
 
Takáts László: megköszöni a Vöröskereszt munkáját és hogy eljöttek a Képviselő-testület ülésére.  
 

#5255 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
 
 
3.) NAPIREND: IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a támogató szolgálat és a 

fogyatékos személyek nappali ellátásáról 
Szakmai előterjesztő: Mátékovitsné Petróczi Katalin szakmai igazgató 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság tárgyalta és a Jogi-
Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják a 
testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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68/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

1.) Elfogadja az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. támogató szolgálatára és a fogyatékos 
személyek nappali ellátására irányuló tevékenységének 2017. évi szakmai munkájáról 
szóló beszámolóját. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5256 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
4.) NAPIREND: IRMÁK Nonprofit Kft. beszámolója a balatonszárszói ifjúsági tábor 

üzemeltetéséről 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, 
Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
Csuri Károly: a napirend tárgya: „IRMÁK Nonprofit Kft. beszámolója a balatonszárszói ifjúsági 
tábor üzemeltetéséről”, melléklet: a 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, valamint 
üzemeltetési szerződés. A mellékletben nem talál olyat, hogy pénzügyi beszámoló. Tehát ez az 
anyag foglalkozik mindennel, a szerződésekkel, valamint felsorolja azokat a problémákat, 
kihívásokat, beruházásokat, stb, amelyekkel előbb vagy utóbb szembe kell, hogy nézzenek. 
Viszont ebben semmiféle pénzügyi beszámoló nincs. Az a minimum, hogy valamilyen mérleget 
készítenek, mennyi volt a bevétel, kiadás, mi a mérleg. Ebből az anyagból csak azt tudják meg, 
hogy 12 turnus volt. Innentől kezdve szinte semmit nem tudnak meg.  Azt javasolja a testületnek, 
hogy ezt a beszámolót ne fogadják el az előbb elmondott indokok alapján. Semmiféle pénzügyi 
beszámolót nem látnak itt. Hozzá kell tennie, hogy ennek az objektumnak, a balatonszárszói 
üdülőnek Cegléd Város Önkormányzata 42%-ban tulajdonosa. Tehát a 42% jogán is úgy gondolja, 
jogos elvárás egy tisztességes beszámoló. Javasolja tehát a testületnek, hogy a beszámolót ne 
fogadják el. 
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Takáts László: az ülésen jelen van Szebenszki Bence úr, az IRMÁK részéről ők végzik az 
üzemeltetést.  
 
Szebenszki Bence ügyvezető, IRMÁK Nonprofit Kft.: köszönti a Képviselő-testület tagjait. Az 
IRMÁK az utóbbi 6-7 évben üzemeltette ezt az ifjúsági tábort, és alapvetően mindig ezt a 
beszámoló formátumot juttatta el az önkormányzatok részére. Szeretné javítani a képviselő urat, 
ha jól tudja, akkor 71,55%-os tulajdonrésze van Cegléd Város Önkormányzatának, ezzel 
párhuzamosan az üzemeltetési szerződés nem mondja ki, hogy a Kft-nek mérleget kell 
rendelkezésre bocsátania, illetve a bevétel-kiadásokat az önkormányzatok részére.  
 
Takáts László: tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy megállapodás, és megváltoztak a 
tulajdonviszonyok, hiszen az üzemeltetési szerződés alapján az akkori tagönkormányzatok közül 
többen nem tulajdonosai már ennek a tábornak, hiszen a Képviselő-testület döntései értelmében a 
tavalyi esztendőben több tulajdonost kivásároltak, és az üzemeltetésre vonatkozólag van egy 
szerződés, az IRMÁK Kft. ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a tulajdonosok rá rónak – főleg 
a nyári táboroztatásról van szó. De valóban eddig nem volt gyakorlat, hogy pénzügyi beszámoló 
vagy mérleg alapú beszámoló lett volna erről. Nem is tartja igazából indokoltnak ezt a dolgot. A 
többi tulajdonos részéről sem merült fel ilyen soha eddig, és a képviselő úr részéről sem, évről-
évre elfogadták ezt a dolgot, úgyhogy nem érti, hogy most mi az indoka ennek.  
Levehetik napirendről, és megvizsgálják ezt a dolgot.  
 
Dr. Nagy Lajos aljegyző: az alapvető célja a szárszói tábor üzemeltetésbe adásának az volt, hogy 
ne kerüljön az Önkormányzatnak pénzébe a tábor üzemeltetése, tehát hogy ne kelljen évről-évre 
bepótolni. amikor üzemeltetésbe adták, ez a cél kvázi megvalósult, és a szerződés értelmében 
nemhogy nem kell a tulajdonos önkormányzatoknak bepótolniuk a tábor üzemeltetésébe, hanem 
minden évben az üzemeltető vállal egy bizonyos összeget (ha jól emlékszik, a szerződés szerint ez  
1,5 millió forint), amennyit rákölt a táborra. Ezt minden évben meg is teszi, és ezeket számlákkal 
igazolja. Ezek a számlák megtalálhatóak a Hivatalban – akár az ügyintéző kollégánál – a képviselő 
úr számára. De valóban, az eddigi gyakorlat alapján is ez a beszámoló jött be, és ezt a beszámolót 
különösebb észrevétel nélkül az eddigi évek során is elfogadta a Képviselő-testület, ill. minden 
tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete. Való igaz, és jelezné is, hogy időközben kivásárolt 
egy-két önkormányzatot Cegléd Város Önkormányzata, így most már 71,5%-ban tulajdonosa 
ennek a tábornak. Jelzi azt is, hogy az üzemeltetési szerződés az idei évben le fog járni, tehát lesz 
feladata az Önkormányzatnak, hogy a jövőben hogyan kívánja üzemeltetni, működtetni ezt a 
tábort.  
 
Takáts László polgármester úr bejelenti, hogy leveszi napirendről az előterjesztést, melyet újból 
visszahoznak majd a Képviselő-testület ülésére. Megköszöni az ülésen az ügyvezető részvételét.  
 
5.) NAPIREND: A Ceglédi Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója és 2018. évi munkaterve 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, 
Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek mindkét 
határozati javaslatot. Köszönti az ülésen Kabdebó-Ladik Líviát, az intézmény vezetőjét.  
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

69/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) pontjában 
megállapított hatáskörében eljárva  
 
1.) elfogadja a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd Szabadság tér 5/a) 2017. évi szakmai 

beszámolóját az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal. 
 

2.) felkéri a könyvtárigazgatót, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt 
változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. 

 
3.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5257 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

70/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) pontjában 
megállapított hatáskörében eljárva  
 
1.) elfogadja a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd Szabadság tér 5/a) 2018. évi munkatervét 

az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő tartalommal. 
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2.) felkéri a könyvtárigazgatót, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt 
változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. 

 
3.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5258 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
6.) NAPIREND: Döntés a Széchenyi Úti Óvoda átszerezéséről – az Ugyeri Tagóvoda férőhely 

bővítése 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete. 

 
Takáts László: technikai jellegű döntésről van szó, hiszen ez a dolog tulajdonképpen 
szeptembertől él, azonban a jogi helyzet rendezése még nem történt meg. Az előterjesztést 
mindhárom állandó bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek mindhárom 
határozati javaslatot. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

71/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított jogkörében 
eljárva 
 
1.) a 264/2017. (VIII. 24.) Ök. határozat, és az azt módosító 41/2018. (II. 15) Ök. határozatban 

foglalt óvodai férőhely bővítésre való tekintettel intézményátszervezést hajt végre a 
fenntartásában működő óvodai intézményében a 2018/19-es nevelési évet megelőzően, 2018. 
július 1. napjától. 
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2.) Az 1. pontban meghatározott átszervezés az alábbi óvodát érinti: 

OM azonosító Intézmény neve Címe: 

037690 Széchenyi Úti Óvoda Cegléd Széchenyi út 14. 

 - Budai Úti Tagóvoda Cegléd Külső-Budai út 10. 

 - Deák Utcai Tagóvoda Cegléd Deák u. 1. 

 - Ugyeri Tagóvoda Cegléd Külterület 066/2. 

3.) a fenntartásában működő óvodai feladatellátást az alábbiak szerint szervezi át: 
Bővíti a fenntartásában működő Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodájának (Cegléd, 
Külterület 066/2. hrsz.) 50 fős férőhelyszámát 75 főre, tekintettel arra, hogy a 229/2017. (VI. 
22.) Ök. határozatban foglalt fenntartói intézkedés nem bizonyult elégségesnek. 

4.) A 3. pontban elrendelt férőhelybővítést Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában, a Ceglédi 
Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő, a Várkonyi István Általános Iskola 
telephelyén, a Cegléd, Örkényi út 583. (ceglédi 064/2. hrsz.) számú ingatlanban – 
ingatlanhasználati szerződés keretei között – oldja meg. 

5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: 1. pont kivételével Takáts László polgármester 
a 3. pontban: legkésőbb 2018. július 1. 1. pontban: Széchenyiné Lengyel Judit óvodavezető 
 

#5259 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

72/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított jogkörében 
eljárva: 
 

1.) Módosítja 2018. július 1-jei hatállyal a Széchenyi Úti Óvoda (Cegléd, Széchenyi út 14.) 
359/2017. (XI. 16.) Ök. határozatával jóváhagyott „2/2017/ Széchenyi” okiratszámú Alapító 
Okiratát, jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. melléklete szerint. 



12 
 
 

 
2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Módosító Okirat aláírására és az 1. pont alapján módosított 

Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegének formai véglegesítésére. 
 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5260 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

73/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Ingatlanhasználati Szerződést köt a vagyonkezelő Ceglédi Tankerületi Központtal (C., Malom 

tér 3.) a Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája egy csoportos férőhelybővítésének 71/2018. 
(III. 22.) Ök. határozat szerinti megvalósítása céljából, a Cegléd, külterület 066/2. hrsz-ú, 
természetben a Várkonyi István Általános Iskola C., Örkényi út 583. szám alatti 
intézményegységének állami köznevelési feladat ellátására nem használt, leválasztott, önálló 
bejárattal rendelkező épületrésze használatba vétele tárgyában. 

 
2.) Felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti ingatlanhasználati szerződés 

megkötésére, a szerződés önkormányzat érdekébe nem ütköző végleges megszövegezését 
követően. 

 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 
A határozatban hivatkozott melléket mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 

 
#5261 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
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Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
7.) NAPIREND: Az óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása a 2018/2019. nevelési évre, az 

óvodák éves nyitvatartási idejének meghatározása 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot a testületnek.  
Az I. határozati javaslatban elírás van: a 2017. május 3-i időpont természetesen 2018. május 3-a, 
így értelmezendő a határozati javaslat, ezt kéri javítani. 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 1 
nem szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

74/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

1. a 2018/2019. nevelési évre a gyermekek óvodai jelentkezését 2018. május 2-án (szerda) 
8.00-18.00 óra és 2018. május 3-án (csütörtök) 8.00-18.00 óra közötti időszakra állapítja 
meg. 

2. . az 1-es pontban meghatározott időpontban az óvodai jelentkezés helye: 
 

Intézmény neve Címe: 
Lövész Utcai Óvoda 2700 Cegléd, Lövész u. 2. 

Szép Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Szép utca 34-36. 
Fűtőház Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Fűtőház utca 6. 
Malom Téri Tagóvoda 2700 Cegléd, Malom tér 1. 

Pesti Úti Óvoda 2700 Cegléd, Pesti út 10. 
Köztársaság Utcai 2700 Cegléd, Köztársaság u. 18. 

Széchenyi Úti Óvoda 2700 Cegléd, Széchenyi út 14. 
Budai Úti Tagóvoda 2700 Cegléd, Külső-Budai út 10. 
Ugyeri Tagóvoda 2700 Cegléd, Ugyer Külterület 
Deák Utcai Tagóvoda 2700 Cegléd, Deák u. 1. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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#5262 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Nagy Tamás Nem 
Bobál István Távol 

 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

75/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
 

1. meghatározza a fenntartásában működő óvodák 2017/2018. nevelési év nyári nyitva 
tartási idejét az alábbiak szerint: 

1.1. 
Óvoda Zárva tartás ideje 

2018. hónap, nap: Nyitva tartó ügyeletes óvoda 

Lövész Utcai Óvoda 06.25 - 07.20. Pesti Úti Óvoda 
Szép Utcai Tagóvoda 06.25 - 07.20. Köztársaság Utcai Tagóvoda 
Fűtőház Utcai Tagóvoda 06.25 - 07.20. Köztársaság Utcai Tagóvoda 
Malom Téri Tagóvoda 06.25 - 07.20. Pesti Úti Óvoda 

Széchenyi Úti Óvoda 06.25 - 07.20. Pesti Úti Óvoda 
Budai Úti Tagóvoda 06.25 - 07.20. Pesti Úti Óvoda 
Ugyeri Tagóvoda 06.25 - 07.20. Pesti Úti Óvoda 
Deák Utcai Tagóvoda 06.25 - 07.20. Köztársaság Utcai Tagóvoda 

Pesti Úti Óvoda 07.23 - 08.17. Széchenyi Úti Óvoda 
Köztársaság Utcai Tagóvoda 07.23 - 08.17. Deák Utcai Tagóvoda 

1.2. A Lövész Utcai Óvoda székhely intézménye zárva tartásának időtartama a 
felújítási munkálatokhoz igazodva módosulhat. 
 

2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5263 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
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ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
8.) NAPIREND: A gyermekek nyári napközbeni felügyeletének megszervezése 

Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

76/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

1.) önként vállalt feladatként nyári napközbeni ellátást biztosít 2018. június 18. és július 
20. közötti időszakra eső munkanapokon, általános iskolai alsó tagozatos ceglédi 
illetőségű gyermekek részére. 

2.) a nyári napközbeni ellátást az 1. pontban megjelölt időszakban munkanapokon 
 2.1. 8.00 órától 16.30 óráig biztosítja, 
 2.2. heti turnusonként legfeljebb 50 tanuló részvételével, 

 2.3. az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező gyermekek részére. 

3.) az 1. pontban leírt feladat ellátásához – bruttó 2.000 e Ft fedezetet biztosít a 2018. évi 
költségvetés terhére. 

4.) felkéri a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolát (2700 Cegléd Eötvös tér 8.), hogy 
az 1. pontban leírt feladatot szervezze meg és a Ceglédi Táncsics Mihály Általános 
Iskola Budai úti telephelyén (2738 Cegléd Külső-Budai út 2.) bonyolítsa le. 

5.) felkéri az Alpolgármestert az előkészítő egyeztetések lefolytatására. 
6.) felhatalmazza a Jegyzőt a finanszírozási szerződés megkötésére. 

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

 
Határidő: 2018. június 15. Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

#5264 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
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Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

77/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) megköszöni a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatójának és pedagógusainak a 2017.évi 
gyermekek nyári napközbeni felügyeletének színvonalas lebonyolításban való részvételét. 
 

2.) utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5265 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
9.) NAPIREND: 2018. évi közbeszerzési terv 

Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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78/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Jóváhagyja a határozat mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet. 
 
2.) Megállapítja, hogy nincs olyan beszerzés, amely a központosított közbeszerzés keretében 

kerül beszerzésre. 
 
3.) Egyik eljárásban sem alkalmazza a Kbt. 33. §, 34. § és 114. § (11) bekezdésében a fenntartott 

szerződésekre vonatkozó előírásokat, az eljárásokban az ajánlattevők részvételi jogát nem 
kívánja korlátozni (fenntartani). 

 
4.) Egyik eljárásban sem él azzal a jogával, hogy a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az 

eljáráslezáró döntést magához vonja. 
 
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

melléklet 
Cegléd Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve  

Jóváhagyva a 78/2018. (III. 22.) számú Ök. határozattal  
 

Sor-
szám A közbeszerzés tárgya A közbeszerzés tervezett 

mennyisége 

A 
közbeszerzésre 

irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

I. Árubeszerzés  
 nincs – – – – – 

II. Építési beruházás 

1. Szárcsa utca parkoló kialakítás 
és útjavítás 

Útburkolat felújítás és parkoló 
kialakítás összesen 755 m2 

területen 
(A pontos mennyiségi adatok 

a közbeszerzési 
dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2019. III. 
negyedév 

2. 
Keretszerződés csapadékvíz-

elvezető rendszer 
karbantartására 

A keretszerződés időtartama 
alatt Cegléd város 

közigazgatási területén lévő 
önkormányzati tulajdonú 

csapadékvíz-elvezető rendszer 
karbantartása. Az elvégzendő 

munkák mennyisége előre 
nem meghatározható. 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2020. III. 
negyedév 

3. 
Keretszerződés út és 

járdaburkolatok 
karbantartására 

A keretszerződés időtartama 
alatt Cegléd város 

közigazgatási területén lévő 
önkormányzati tulajdonú utak 

és járdaburkolatok 
karbantartása. Az elvégzendő 

munkák mennyisége előre 
nem meghatározható. 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. III. 
negyedév 

2020. III. 
negyedév 
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4. Orvosi rendelők felújítása a 
Kárpáti Aurél utcában 

472 m2 alapterületen orvosi 
rendelő felújítása 

(A pontos mennyiségi adatok 
a közbeszerzési 

dokumentumban kerülnek 
meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2019. II. 
negyedév 

5. 

PM_CSAPVÍZGAZD_2017/33 
pályázat keretében 

csapadékvíz-elvezető rendszer 
felújítása és fejlesztése 

1 db új mentesítő csatorna és 
átemelő építése; 10.000 m3-es 

tározó kotrása; 1 db 
szivattyúház felújítása; 1 db 

szivattyú cseréje; 1 db 
csillapítómedence felújítása; 

80 m2 mederburkolás; 133 m2 

rézsűrendezés; 3 db tiltó 
felújítása 

(A pontos mennyiségi adatok 
a közbeszerzési 

dokumentumban kerülnek 
meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2018. IV. 
negyedév 

6. 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat 

keretében külterületi utak 
fejlesztése 

8 db külterületi dűlő út 
felújítása összesen 6324 

méteren és 3 m szélességben. 
A felújítás során a projektbe 

bevont útszakaszok stabilizált 
földutak kialakítása valósul 
meg az e-UT 03.01.13.18. 

mezőgazdasági utak tervezési 
előírása szerint, továbbá egy 
dűlő esetében mechanikai 

stabilizációs alaprétegen felül 
aszfalt burkolat borítással 

kerül kialakításra. 
(A pontos mennyiségi adatok 

a közbeszerzési 
dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2018. IV. 
negyedév 

7. 
VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 
pályázat keretében Ipari Park 
központi épület kialakítása 

Beépített bruttó alapterület 
összesen 289,86 m2 

(A pontos mennyiségi adatok 
a közbeszerzési 

dokumentumban kerülnek 
meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2019. II. 
negyedév 

8. 
VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 
pályázat keretében Ipari Park 

út és közműépítés 

Keleti feltáró út építése 
összesen 5229,4 m2, Ipartelepi 
út felújítása összesen 4985,4 

m2, a közműépítés mennyiségi 
adatai kiviteli tervek 

hiányában jelenleg nem 
meghatározhatóak. 

(A pontos mennyiségi adatok 
a közbeszerzési 

dokumentumban kerülnek 
meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2019. II. 
negyedév  

9. Lövész utcai óvoda felújítás 

1060 m2 óvoda felújítás 
(A pontos mennyiségi adatok 

a közbeszerzési 
dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2019. III. 
negyedév 

10. Gál József Sportcsarnok 
felújítás 

A jelenlegi sportcsarnok 2870 
m2-rel történő bővítése. 

(A pontos mennyiségi adatok 
Uniós 

Kbt. 81. § 
szerinti 

nyílt 

2018. III. 
negyedév 

2020. II. 
negyedév 
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a közbeszerzési 
dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

eljárás 

11. 

„Az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című 
pályázat keretében Cegléd, 

Szabadság téren, illetve 
Rákóczi úton szilárd burkolatú 

közutak felújítása 

~500 fm szegély csere, 
javítás; 7000 m2 burkolat 
felújítás; útburkolati jelek 

felfestése; gyalogos 
közlekedők 

akadálymentesítése 
(A pontos mennyiségi adatok 

a közbeszerzési 
dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2018. IV. 
negyedév 

III. Szolgáltatás-megrendelés  

1. 

Közétkeztetési feladatok 
ellátása főző és 

melegítőkonyhák 
üzemeltetésre történő 

átvételével 

Közétkeztetési feladatok 
ellátása bölcsődében ~105 fő, 
óvodákban ~767 fő, általános 
iskolákban (7-10 év) ~960 fő, 
iskolákban (11-14 év) ~625 
fő, középiskolákban ~300 fő 

részére  
(A pontos mennyiségi adatok 

a közbeszerzési 
dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 112. 
§ (1) 

bekezdés 
b) pont 
szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. II. negyedév 2023. II. 
negyedév 

IV. Építési koncesszió 
 nincs – – – – – 

V. Szolgáltatási koncesszió 
 nincs – – – – – 

 
Kelt Cegléd, 2018. ….. 
 Takáts László 
 polgármester 

#5266 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
10.) NAPIREND: Vételi jogról történő lemondás a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely kialakítása 

kapcsán 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző és  

Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin kontroller 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
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Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
Kiegészítést tesz az előterjesztéshez: egy kiegészítő határozati javaslatot kapott helyben osztva a 
Képviselő-testület, amely arról szól, hogy ehhez az ingatlanrészhez kapcsolódó, ill. az egész 
terület megközelítését elősegítendő a Képviselő-testület a 2631/36 hrsz-ú, kivett út művelési ágú 
ingatlant szeretné megvásárolni. Ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban folyamatosan folytak a 
tárgyalások, de a tegnapi nap folyamán sikerült realizálni a dolgot, és a beruházáshoz 
kapcsolódóan, ill. önkormányzati érdekeket is szolgálva (hiszen a 38 lakásos bérlakásnak jelen 
pillanatban még mindig nincs közvetlen a Szolnoki útról saját tulajdonú ingatlanon történő 
megközelítési lehetősége) szeretnék ezt az ingatlanrészt megvásárolni. Javasolja tehát a 
Képviselő-testületnek elfogadásra ezt.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

79/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) a 236/2017. (VI. 22.) Ök. határozatával alapított vételi jog gyakorlásáról lemond a Magyar 
Állam javára az alábbi ingatlanok/ingatlanrészek tekintetében: 

a) a „FOREX-CSOPORT” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4804 
Vásárosnamény, Kazinczy u. 61.; cégjegyzékszám: 15-09-063621; adószám: 11490412-
2-15) 1/1 tulajdonát képező Cegléd, belterület 2631/57 hrsz-ú, 2292 m2 területű, kivett 
beépített terület művelési ágú ingatlan; 

b) a „FOREX-CSOPORT” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4804 
Vásárosnamény, Kazinczy u. 61.; cégjegyzékszám: 15-09-063621; adószám: 11490412-
2-15) 1/1 tulajdonát képező Cegléd, belterület 2631/59 hrsz-ú, 6806 m2 területű, kivett 
beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 2000 m2 területe; 

c) a BUDA-HÁZÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd, Szolnoki 
út 61.; cégjegyzékszám: 13-09-138321; adószám: 22723895-2-13) 1/1 tulajdonát 
képező Cegléd, belterület 2631/27 hrsz-ú, 25993 m2 területű, kivett telephely művelési 
ágú ingatlan 179 m2 területe; 

d) a „SZIDO” Gépgyártó-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2700 Cegléd, Árok u. 3/a.; cégjegyzékszám: 13-09-071618; adószám: 
12105391-2-13) 2/5 tulajdonát képező Cegléd, belterület 2631/38 hrsz-ú, 3644 m2 
területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan; 

e) a Fogarasi Ép-Gépész Épületgépészeti és Műszaki Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1149 Budapest, Fogarasi út 9.; cégjegyzékszám: 01-09-677540; 
adószám: 11803144-2-42) 3/5 tulajdonát képező Cegléd, belterület 2631/38 hrsz-ú, 
3644 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan. 

2.) az 1.) pontban meghatározott ingatlanok vonatkozásában a tulajdonjognak a Magyar Állam 
javára történő bejegyzésével egyidejűleg hozzájárul a Cegléd Város Önkormányzata javára 
bejegyzett vételi jog törléséhez. 



21 
 
 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: 2018. március 31. Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5267 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

80/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Megvásárolja a Resort-Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd, 
Árpád u. 23/a. III. em. 9.; cégjegyzékszám: 13-09-171403; adószám: 146847402-13) 1/1 
tulajdonát képező Cegléd, belterület 2631/36 hrsz-ú, 1400 m2 területű, kivett út művelési 
ágú ingatlant 3.000.000,- Ft +ÁFA vételáron.  

2.) Az 1. pontban megjelölt ingatlan vételárának fedezeteként az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetés tartalékai között megtervezett „ingatlanvásárlások/visszavásárlások, ingatlan 
felújítások” előirányzatot jelölni meg.  

3.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.   
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2018. április 30. Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5268 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
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Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
11.) NAPIREND: Nemzeti Infrastruktúra Zrt. vételi ajánlata M4 autópálya M0-Cegléd közötti 

szakaszának megvalósítása érdekében 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
Csuri Károly: amint látják és tapasztalják, ennek az útnak az építése elég tisztességes ütemben 
halad. Tételezzék fel, hogy az útépítést előzetesen megállapított és jóváhagyott tervek alapján 
csinálják, tehát jóváhagyott tervek alapján dolgoznak ott az útépítők. Hogyan lehet az, hogy menet 
közben jut eszükbe, hogy itt kellene még 2-3000 m2? A tervezésnek a minőségére szeretné itt 
felhívni a figyelmet, hogy ez több, mint nem egyszerű.  
A korlátozottan forgalomképes kivett vízmű 1659/1 hrsz-ú ingatlan területnagysága 2008 m2-re 
felajánlott érték durván 5,9 millió forint. Azt szeretné kérdezni, hogy a továbbiakban erre a 
vízműre a városnak nincs szüksége? Az Önkormányzat hogyan viszonyul ehhez a vízműhöz? 
Nehogy előforduljon esetleg az, hogy most kapnak érte majdnem 6 millió forintot, utána pedig a 
vízmű eredeti funkciójának visszaállításához még rá kell költeniük 10 milliót. Mi a helyzet ezzel a 
kivett vízművel?  
 
Takáts László: az ügy kapcsán különösen jól esett a képviselő úr, mint ellenzéki képviselő 
részéről, hogy megdicsérte a beruházást. Ez nem az az M4-es építés, ami Szolnoktól lefelé zajlott 
egy pár esztendővel ezelőtt. Halad a dolog. A város szempontjából úgy véli, hogy nagyon hasznos 
is, hiszen reményeik szerint ha ebben az ütemben folytatódik, akkor a nyáron legalábbis a fürdő 
lehajtóig biztosan el fog érni az M4-es út.  
A kisajátításokkal kapcsolatban elmondja (úgy gondolja, képviselő úr is rutinos ebben), hogy az, 
hogy mi szerepel egy művelési ág meghatározásban, egy földhivatali dologban, az még nem 
biztos, hogy attól vízművet jelent. Szebeni Dávid ügyvezető úr segítségét fogja kérni ebben. Itt az 
ingatlannak csak egy részét érinti ez a dolog. Egyébként vannak olyan, még kivett vízműként, 
műtárgyként szereplő ingatlanai az Önkormányzatnak, amik réges-régen felhagyott kutak és 
ilyenek. Valószínűleg ez nem az.  
 
Szebeni Dávid ügyvezető: a 4-es út építésére visszatérve: az ütemezésben egyébként elöl van 
maga az út, és egy kicsit hátrébb van – úgy gondolja, a NIF ezért csinálja most a kisajátításokat – 
ez a konkrét terület, ami pedig az 1. sz. szervízútja ennek a ceglédi szakasznak. Ez a szervízút 
egyébként az Önkormányzat érdekeit szolgálja, pontosan azért van itt, mert az Önkormányzat 
mondta, hogy ide tegyék, ezzel tárják fel északi irányból az Ipari Park I-et, ill. az épülő Ipari Park 
II-t. Ahogy polgármester úr is mondta, itt egy telekrészről van szó, gyakorlatilag egy vékony 
földsávról van szó, a kerítést kell egy kicsit arrébb tenni. Ez összesen 2000 m2, de ezt nem egy 
négyzetként kell elképzelni, hanem egy hosszú, vékony földsávként.  
 
Takáts László: biztosan képviselő úr is ismeri a vízmű területet, elég nagy terület, és az első 
területén, ahol az útnak már látszik a nyomvonala, ahogy rákanyarodik erre az útra, ott egy 2000 
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m2-es darab a kerítésen belül. Ha emlékezete nem csal, ez egy több hektáros terület, abból kérnek 
ennyit az út kialakításához.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

81/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező: 

a. Cegléd belterület (kivett beépítetlen terület) 1622/9 hrsz-ú ingatlanból a mellékelt 
változási vázrajz szerinti 3637 m2 nagyságú ingatlanrészt – a Magyar Állam nevében 
eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlata 
szerinti – bruttó 10.212.969,- Ft, azaz bruttó tízmillió-kétszáztizenkettőezer-
kilencszázhatvankilenc forint eladási áron és egyben hozzájárul a szükséges 
telekalakításhoz 

b. Cegléd belterület (kivett beépítetlen terület) 1636/2 hrsz-ú ingatlanból a mellékelt 
változási vázrajz szerinti 2676 m2 nagyságú ingatlanrészt – a Magyar Állam nevében 
eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlata 
szerinti – bruttó 6.863.940,- Ft, azaz bruttó hatmillió-nyolcszázhatvanháromezer-
kilencszáznegyven forint eladási áron és egyben hozzájárul a szükséges 
telekalakításhoz. 

c. Cegléd belterület (kivett beépítetlen terület) 1622/10 hrsz-ú ingatlanból a mellékelt 
változási vázrajz szerinti 263 m2 nagyságú ingatlanrészt – a Magyar Állam nevében 
eljáró Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság ajánlata 
szerinti – bruttó 738.504,- Ft  azaz bruttó hétszázharmincnyolcezer-ötszáznégy forint 
eladási áron és egyben hozzájárul a szükséges telekalakításhoz. 

2.) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterület (kivett vízmű) 1659/1 
hrsz-ú ingatlanból a mellékelt változási vázrajz szerinti 3637 m2 nagyságú ingatlanrészt, a 
Cegléd külterület (kivett saját használatú út) 0332 hrsz-ú ingatlanból a mellékelt változási 
vázrajz szerinti 118 m2 nagyságú ingatlanrészt, valamint  Cegléd külterület (kivett út) 0354 
hrsz-ú ingatlanból a mellékelt változási vázrajz szerinti 60 m2 nagyságú ingatlanrészt nem 
értékesíti mivel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján 
arra nincs jogi lehetősége. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonjog rendezését tartalmazó okiratok aláírására. 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:2018. április 30. Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5269 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
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Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Bobál István Távol 

 
 
12.) NAPIREND: VP6-19.2.1.-38-8.1.5-17 Vállalkozói készségek fejlesztése és hátrányos helyzetű 

csoportok felzárkózásának segítése című felhívásra pályázat benyújtása 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

82/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Pályázatot nyújt be (kötelező feladatként) Vállalkozói készségek fejlesztése és hátrányos 
helyzetű csoportok felzárkózásának segítése (VP6-19.2.1.-38-8.1.5-17) című pályázati 
felhívásra:  

2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét 
biztosítja a 2018. évi költségvetés Pályázati keretének terhére. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához, megvalósításához szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételére, eredményes pályázat esetén a Támogatási 
Szerződés aláírására. 

Projekt megnevezése: Családmentori szolgálat 
Cegléden 
 

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Cegléd, külterület, 073/4 
hrsz. 

A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Cegléd, külterület, 073/4 
hrsz. 

Tervezett beruházás teljes bruttó beruházási költsége: 4.736.842 Ft 
Támogatás szempontjából elszámolható bruttó költség: 4.736.842 Ft 
Igényelt támogatási összeg: 4.500.000 Ft 
Megvalósításhoz szükséges önerő összege: 236.842  Ft 
Az önkormányzati önrész forrása: Saját forrás 
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4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5270 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
13.) NAPIREND: A 385/2017. (XII.14.) Ök. határozat módosítása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztésről a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta.  
 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: ha a testület a határozatot ebben a formában fogadja el, 
akkor két, ellentmondó tartalmú határozat lesz hatályban. Arra tesz javaslatot, hogy úgy fogadja el 
a testület, hogy beleírják azt, hogy „módosítja a 385/2017. (XII.14.) Ök. határozatának 1-3. 
pontjait, amely helyébe a következő rendelkezés lép”, és utána a már megszövegezett határozatot 
szíveskedjenek nézni és elfogadni.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
Takáts László: az így módosított határozati javaslatot bocsátja szavazásra. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

83/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Módosítja a 385/2017. (XII. 14. ) Ök. határozatának 1-3. pontjait, melyek helyébe a 
következő szöveg lép: 

1. A Balázs Klára 2700 Cegléd, Öregszőlő 11494. hrsz. alatti lakos és Pataki László 2700 
Cegléd, Öregszőlő 11494. hrsz alatti lakos 1/2-1/2 arányban tulajdonát képező 2700 
Cegléd, 11495/1 hrsz-ú ingatlanból az Ölyv utca (hrsz: 11717.) felöli szabályozási vonallal 
érintett ingatlanrészét, a változási vázrajz szerinti 11495/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől 
el nem zárt magánút megnevezésű ingatlant ingyenesen – út céljára – tulajdonba veszi. 
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2. A PA-TO Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 2700 
Cegléd, Öregszőlő 11496.  (képviseli: Pataki László 2700 Cegléd, Öregszőlő 11494. hrsz 
alatti lakos) 1/1 arányban tulajdonát képező 2700 Cegléd, 11496 hrsz-ú ingatlanból az 
Ölyv utca (hrsz: 11717.) felöli szabályozási vonallal érintett ingatlanrészét, a változási 
vázrajz szerinti 11496/1 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű 
ingatlant ingyenesen – út céljára – tulajdonba veszi. 
3. A Mózes Károly Péter, mint a haszonélvezeti jog jogosultja, továbbá Mózes Károly 
2700 Cegléd, Nyárfa utca 2. alatti lakos és Mózes Krisztina 2700 Cegléd, Nyárfa utca 2. 
alatti lakos és Mózes Péter 2700 Cegléd, Nyárfa utca 2. alatti lakos 1/3-1/3-1/3 arányban 
tulajdonát képező 2700 Cegléd, 11495/2 hrsz-ú ingatlanból az Ölyv utca (hrsz: 11717.) 
felöli szabályozási vonallal érintett ingatlanrészét, a változási vázrajz szerinti 11495/5 
hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlant ingyenesen – 
út céljára – tulajdonba veszi.” 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonjog rendezését tartalmazó okiratok aláírására.  
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. július 31. Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5271 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
 
14.) NAPIREND: Cegléd Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
testületnek.   
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
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84/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

1.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt Cegléd város Települési 
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a Program felülvizsgálata ügyében 
a megfelelő ajánlatokat gyűjtse be, valamint a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a maximum keretösszeg erejéig 
az árajánlatok alapján döntsön a beszerzésről. A kiválasztásnál elsődleges szempont: 
a legkedvezőbb árajánlat 

 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5272 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
15.) NAPIREND: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő  partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása – 
Rendelet 
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna  főépítész 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Nagy Tamás: a maga részéről nem tudja támogatni az előterjesztést, hiszen arról szól, hogy a 
fórumok kikerülnek a rendeletből, tehát ezen túl nem lesz szükséges lakossági fórumok tartása 
bármilyen változtatás esetében. Azt kéri a többi képviselőtől is, hogy ne szavazzák meg ezt a 
változtatást, hiszen ezzel éppen a lakosságot zárják ki a folyamatból.  
 
Takáts László: itt egy lehetőségről van szó. Egyébként valamennyi ilyen lakossági fórumon részt 
vett, és 2-10 fő vett részt a lakosság közül, és részükről is általában nem az arculati kézkönyvhöz 
vagy magához a témához való hozzászólás volt (Csuri képviselő úr is jelen volt, talán ő volt az 
egyik, aki hozzászólt, bár őt is a lakosság körébe lehet sorolni, de úgy véli, a képviselő úr több 
érintettséggel rendelkezik), a témához a lakosság részéről ténylegesen nem nagyon volt 
hozzászólás – máshoz igen. 
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Ilyés Marianna főépítész: ennek a partnerségi szabályzatnak a rendelet-módosításában most csak 
jogszabályt követnek. Februárban a Kormány módosította rendeletét, a 314/2012. 
településrendezési kódexre vonatkozóan, amelyben meghatározza pont ennek a két új eszköznek 
(a településarculati kézikönyv és a településképi rendelet) a módosítására vonatkozó előírásokat. 
Egy kicsi szeretnék gyorsítani, könnyíteni, ez a lényeg. Ez két olyan eszköz, amelynél a 
legfontosabb, hogy minimális államigazgatási szerv van benne, helyben végzik. Ez nem azt 
jelenti, hogy a lakosság nem szól bele. Maga a fórum megrendezéséről van szó. Úgy gondolhatták, 
hogy sokkal többet ér hirdetni, begyűjteni a véleményeket folyamatosan, írásban, szóban, mint 
hogy fórumot tartsanak. Valamilyen szintű gyorsítás, egyszerűsítés szeretne ez lenni, amelynek 
célja, hogy ez a két eszköz (a rendelet és az arculati kézikönyv) a helyiekről szóljon és mindig 
gyorsan módosítható legyen, ahogy a város gondolja, és ami a lakosság igénye.  
Most már volt egy pár fórumon, tapasztalatai alapján ez általában tartalmilag nem sok mindent 
szokott hozzátenni az adott témához. Fontosabb az az állandó monitorozás, ami általában egy 
negyedévben, egy félévben megjelenik. Már most is kaptak észrevételeket a településképi 
rendeletre vonatkozóan, és szeretnék is annak megfelelően módosítani, ahogy a lakosság igénye 
már beérkezett. A legfontosabb dolog, hogy ez egy februári módosító rendelet szerinti 
jogszabálykövetés, amit most szeretnének megtenni.  
 
Nagy Tamás: attól, hogy a Fidesz-kormány hozott egy új jogszabályt, az még nem jelenti azt, 
hogy az attól jó és helyes. A maga részéről még egyszer kéri a képviselőket, hogy ne szavazzák 
meg, és akár tegyenek hozzá egy új pontot, miszerint kérik a polgármestert, hogy az országgyűlés 
felé, akár Földi László országgyűlési képviselőn keresztül jelezzék, hogy nem értenek ezzel egyet, 
és kérik, hogy ne szűkítsék ezzel a lakosság lehetőségeit.  
 
Rimóczi Gábor: javasolja, hogy a lakók vegyék fel a képviselőkkel a kapcsolatot, ha valamilyen 
probléma van, és így tudnak, rajtuk keresztül érdeklődni, eljárni a fórumok helyett. Sokkal jobb 
lenne, ha a képviselővel tartanák a kapcsolatot a lakók.  
 
Takáts László: úgy gondolja, ha van egy felsőbb jogszabály, attól, hogy a képviselő úr ellenzéki és 
nem ért ezzel egyet, az szíve joga. De Magyarországot még jelen pillanatban a Kormány irányítja 
a választásokig, ez Magyarország hatályos kormánya, és ezek a hatályos törvények. Szíve joga 
mindenkinek, ha nem ért egyet ezzel. Hogy mindent politikához kötnek, és próbálják ezt így 
áthozni, és ettől azt érzékeltetni, hogy ezek nem kötelező érvényűek egyes emberekre vagy 
valakire, úgy gondolja, az anarchiához és káoszhoz vezet. Lehet, hogy az ellenzéknek ez az 
érdeke, nem tudja. De egyébként ez a hatályos jogszabály, eszerint kell a Képviselő-testületnek 
eljárnia, ezt kell végrehajtania. Lehet ettől eltérni, ha a választásokon másképp alakulnak az 
eredmények, akkor lehet más törvényeket hozni, és akkor a Képviselő-testületnek azt kell 
végrehajtania, addig pedig ezt.  
 
Dr. Ferenczi Norbert: egy élő példával kívánja megvilágítani ezt az előttük lévő előterjesztést. 
Érvényben van az eredeti rendelkezés, ahhoz, hogy újat alkossanak – elmondta főépítész asszony 
is – fog kelleni ez a fórumrendszer. De az élő példára visszatérve: az Öregszőlőben nem lehet a 
jelenlegi rendelkezések alapján faházat, rönkházat építeni. Ezzel kapcsolatban jöttek be igények az 
Öregszőlőből, hogy mégis lehessen. Ha ezt erre a fórumrendszerre be kell vinni, akkor megint 30-
60 napot csúszik az, hogy ez a rendelkezés életbe léphessen, és bizony vannak lakosok, akik már 
megkezdték a rönkházak építését az eddigi gyakorlat alapján. Ha ez csúszik, akkor az a lakosságra 
rossz hatással van. Úgy gondolja, ilyen példa tucatjával lehet, és a jogszabályt úgy kell alakítani – 



29 
 
 

akkor is, ha azt a Képviselő-testület alkotja -, hogy az kellő rugalmassággal alkalmazható legyen.  
 
Takáts László: Nagy Tamás képviselő úr javaslata módosító javaslat? Rendeletmódosítást 
kezdeményez a képviselő úr?  
 
Nagy Tamás: igen. 
 
Takáts László: szeretné felhívni a képviselő úr figyelmét, hogy jogszabállyal ellentétesen nem 
lehet, bármennyire is szeretné a képviselő úr, az nonszensz, de szíve joga. Ha azt szeretné, hogy 
erről szavazzanak, akkor szavaztat róla.  
 
Nagy Tamás: tehát az, hogy megkérik a polgármestert, hogy képviselje a város lakosságát, ez 
rendeletellenes? Mert ez volt a kezdeményezése.  
 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: véleménye szerint a polgármester úr laikus számára is 
érthetően fogalmazott azzal, amikor elmondta, hogy van egy felsőbb szintű jogszabály, amivel 
nem mehet szembe a helyi önkormányzat. Tehát ha azt írja elő a felsőbb jogszabály, hogy 
módosítást csak a lakossági tájékoztatási forma keretében lehet módosítani, akkor az 
Önkormányzatnak ezt kell követnie. Nem találhatnak ki másokat, pluszban és ettől eltérőt, mert ez 
a jogszabályokkal ellentétes és ezt nem tehetik meg.  
Tehát amit a képviselő úr javasolt, az jogilag nem lehetséges, mert jogszabállyal ellentétes. 
Egyébként sem életszerű a megfogalmazása, hiszen egy rendeletben, amire utalt a képviselő úr, 
ezt nem lehet megtenni. Önálló határozati javaslatban lehet módosítást kezdeményezni, de ez a 
rendeletben nem értelmezhető, és jogszabályellenes is.  
 
Takáts László: önálló határozati javaslatot tehet a képviselő úr, bár azt az Egyebek napirendben 
kellene megtennie. De megteheti most is.  
 
Nagy Tamás: önálló határozati javaslatban kéri mellécsatolni, hogy felkérik Cegléd város 
polgármesterét, hogy az országgyűlés felé Cegléd város országgyűlési képviselőjén keresztül 
kezdeményezze ezen rendeletmódosítás visszavonását, hogy a lakosságot ne zárják ki a 
döntéshozatal folyamatából.  
 
Takáts László: tehát éljenek a Kormány felé felterjesztéssel.  
Először a rendelet-tervezetről, utána a határozati javaslatról szavaznak, mert az egy kiegészítő 
határozati javaslat.  
 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, amely felsőbb jogszabály lekövetését tartalmazza. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 4 nem szavazattal elfogadta a tervezetet és 
megalkotta rendeletét. 
 
Az 5/2018. (III. ) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 15/a sz. melléklete. 
 

#5273 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
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Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Csuri Károly Nem 
Horváth Gábor Ferenc Nem 
Korondi Miklós Nem 
Nagy Tamás Nem 
Bobál István Távol 

 
Takáts László: Tamás képviselő úr által megfogalmazott határozati javaslat következik.   
 
Nagy Tamás: felkérik a polgármestert, hogy az országgyűlési képviselőn keresztül kérje fel a 
Kormányt, hogy vonják vissza ezt a rendelet módosítást.  
 
Takáts László: nem lehetne-e ezt pontosabban megfogalmazni?  
 
Nagy Tamás: kéri a jegyző asszony segítségét, hogy összefogottabban fogalmazza meg. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: nem teszi meg, mert jogszabályellenesen nem fogalmaz 
meg semmit. A testület sem dönthet jogszabályellenesen. Nincs olyan jogköre a testületnek, hogy 
a Kormánynak előírja, hogy milyen tárgyú, tartalmú Kormányrendeletet hozzon.  
 
Nagy Tamás: úgy gondolja, érthető volt, amit elmondott. Kéri, hogy arról szavazzanak.  
 
Takáts László: szavazásra bocsátja Nagy Tamás képviselő javaslatát. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 4 igen és 8 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot. 
 

#5274 
Csuri Károly Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Nem 
Hörömpő Annamária Nem 
Imregi Tibor Nem 
ifj. Károly Ferenc Nem 
Klément György Nem 
Kónya Ágnes Nem 
Rimóczi Gábor Nem 
Takátsné Györe Anett Nem 
Dr. Ferenczi Norbert Tart. 
Takáts László polgármester úr Tart. 
Bobál István Távol 

 
 
Takáts László: Ha mégis szeretne a képviselő úr ilyet előterjeszteni, akkor azt összefogottan tegye, 
szabályos határozati javaslatot tegyen. Természetesen felterjesztési joga van a Képviselő-
testületnek, felterjesztésre van mód és lehetőség, a következő testületi ülésen előterjesztheti ezt a 
képviselő úr, és akkor nagyon szívesen felterjesztik ezt. Jelezni fogja az országgyűlési képviselő 
úr felé, hogy van egy ilyen igény, és fontolja meg azt, a Parlamentben van rá mód és lehetőség.  
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16.) NAPIREND: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása – Rendelet 
Szakmai előterjesztő: Bónácz Rudolf 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta a tervezetet és megalkotta rendeletét. 
 
A 6/2018. (III. ) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 16/a sz. melléklete. 
 

 
# 5275 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
17.) NAPIREND: VP6-19-2.1-38-8.1.6-17 pályázat benyújtása 

Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek azzal a kiegészítő 
mondattal, hogy az önerő fedezeteként az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pályázati 
keretét jelöljék meg.  
 
Csuri Károly: nyilvánvaló, hogy támogatják ezt a tanösvényt, ez egy jó dolog. Azonban amikor ez 
meg fog valósulni, utána jöhetnek a gondok és problémák annak formájában, hogy ki fogja ezt a 
tanösvényt működtetni, karbantartani és gondozni. Ez egy kardinális kérdés, mert ha elkészül, 
esetleg még szépre is sikerült, és utána pedig ebek harmincadjára kerül néhány év múlva. Ez így 
nem működik.  
 
Takáts László: ez a téma felmerült a bizottsági ülésen is, amikor is elmondták, hogy a terület 
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tulajdonosa a KÖTIVIZIG, a csatorna és a partszakasz is az övék, velük fel fogják venni a 
kapcsolatot, ill. az Önkormányzat erre szakosodott cége, a Várvag Kft. is vállalta, hogy a 
pályázaton megvalósult elemeknek a karbantartását végezni fogja.  
Az országban sok felé járt már túrázni, és jó gyakorlatként említi, hogy az ilyen és ehhez hasonló 
tanösvények fenntartásában a civil szervezetek szoktak élen járni. Ennek a résznek, a 
Gerjementének ezen a szakaszán egyedi élővilág (madarak, szalakóták, kék vércsék, stb.) tömege 
található. A sport koordinátorral beszéltek már róla, hogy volt valamikor természetjáró, turisztikai 
szakosztálya a CVSE-nek, úgy tudja, jelen pillanatban ez nem működik. A környék természeti 
értékei ezt esetleg indokolttá tehetnék. Bíznak benne, hogy ez a program csak egy első lépcsője 
egy nagyobb programnak, és remélik, hogy a civilek is részt vállalnak ebben. Javasolja a 
Jobbiknak, hogy társadalmi munka keretében néha-néha menjenek arra, ha ez a dolog megvalósul.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

85/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program - „Helyi értékekre épülő turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése – helyi aktívturisztikai szolgáltatások fejlesztése” -  VP6-19-2.1-
38-8.1.6-17 azonosítószámú pályázati felhívásra 
 

1.1. A projekt címe: „Cegléd – Gerje menti tanösvény kialakítása” 
1.2. A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi számai: 0241Hrsz, 0242Hrsz, 0243Hrsz, 

0254Hrsz, 0269Hrsz. 
1.3. A beruházás elszámolható költségigénye nettó 3.729.797.- HUF. A projektben 

elszámolt ÁFA összege 1.007.045.- HUF. A projekt költségigénye mindösszesen 
4.736.842.- HUF. Támogatási intenzitás: 95 %- a pályázathoz szükséges önerő 
236.842.- HUF. Az elnyerhető és igényelt támogatás: 4.500.000.- HUF. 

1.4. A VP6-19-2.1-38-8.1.6-17 forrásból származó támogatás igényelt összege: 
4.500.000.-HUF. Az önerő fedezeteként az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
pályázati keretét jelöli meg. 

2.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Szebeni Dávid CVF ügyvezető 

 
#5276 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
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Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Nagy Tamás Tart. 
Bobál István Távol 

 
18.) NAPIREND: 1633/8 hrsz-ú ingatlanrész értékesítése 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

86/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) A Cegléd Külső-Kátai úton található Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Cegléd belterület 1633/8 hrsz.-ú ingatlanból ezen előterjesztés elválaszthatatlan 
mellékletét képező térkép alapján körülbelül 476 m2 ingatlanrészt átminősíti 
forgalomképesre. 

2.) Értékesíti Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ceglédi, 1633/8 hrsz-
ú, 4960 m2 nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a kivett beépítetlen területté 
átminősített körülbelül 476 m2 ingatlanrészt terület megosztás után COMBOS 
Településtisztasági Bt. (2700 Cegléd, Ölyv u. 4, C.g szám: 13-06-023282) részére nettó 
1.600.000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forint áron. 

3.) Hozzájárul a körülbelül 476 m2 ingatlanrész beolvadásához COMBOS Településtisztasági 
Bt. (2700 Cegléd, Ölyv u. 4, C.g szám: 13-06-023282) kizárólagos tulajdonát képező 
ceglédi, 1633/9 hrsz-ú, ingatlanba, mely ezáltal körülbelül 476 m2-rel növekszik.  

4.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

5.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5277 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
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Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
19.) NAPIREND: 1649/4 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

87/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Helyt ad az Infineon Technologies Cegléd Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Ipartelepi út 3., a 
továbbiakban: INFINEON) kérelmének, és hozzájárul Cegléd Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterület 1649/4 hrsz-ú, 5791 m2 nagyságú, „kivett 
beépítetlen terület” megnevezésű, üzleti vagyonkörbe tartozó ingatlanon a telekalakítás 
eljárás megindításához, mely során – az előzetes tervek alapján – kialakul: 

1.1. a 3575 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, valamint 
1.2. az 1620 m2 nagyságú, „közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű, 

ingatlan, amelyhez közterületi csatlakozás is biztosított lesz, továbbá 
1.3. az 596 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 

üzleti vagyonkörbe tartozó ingatlan 
2.) Bérbe adja az INFINEON részére - a vagyongazdálkodásról szóló 1/2018. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése és 16. § (2) bekezdése alapján, versenyeztetési 
eljárás mellőzésével - Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az 1. 
pontban leírt telekalakítás eredményeként kialakuló, 1.2. pontban megjelölt ingatlant a 
következő feltételekkel: 

2.1. a bérleti jogviszony időtartama 5 év, amely megállapodás esetén 
meghosszabbítható; 

2.2. a bérleti díj mértéke 51,05 Ft/m2/év; 
2.3. az INFINEON a bérleti szerződés megszűnése, illetve bármelyik fél részéről 

történő megszüntetés esetén kártérítésre nem tarthat igényt, az általa elvégzett 
értéknövelő beruházás térítésmentesen az Cegléd Város Önkormányzata tulajdonába 
kerül.  

3.) Hozzájárul ahhoz, hogy az 1.2. pontban megjelölt ingatlanon az INFINEON saját 
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költségén - beleértve a telekalakítási eljárást, terveztetést, engedélyek eljárási díját és a 
megépítést - buszmegállót alakítson ki. A buszmegálló kialakítása során az Ipartelepi útra 
tervezett kerékpárút nyomvonalára tekintettel kell lennie, annak kiépítését nem 
akadályozhatja. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd belterület 1649/4 hrsz-ú ingatlanból 
telekalakítással kialakuló 1620 m2 alapterületű, 1.2. pontban megnevezett ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződés aláírására. 

5.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5278 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
 
20.) NAPIREND: 2631/61 hrsz-ú ingatlanból 179 m2 nagyságú ingatlanrész vásárlása 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

88/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Megvásárolja Makula Ferenc János (Cegléd, Csengeri szél 85.) tulajdonában levő 
2631/61 hrsz-ú 4520 m2 nagyságú, kivett beépített terület megnevezésű ingatlanból 179 
m2 nagyságú ingatlanrészt telekalakítási eljárás lefolytatását követően nettó 320.000 Ft, 
azaz nettó háromszázhúszezer Forint áron a Nemzeti emlékhely kialakításhoz szükséges 
későbbi telekcsere érdekében a tárgyalási pozíció erősítése érdekében. 
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2.) Felhatalmazza a Polgármester az adás-vételi szerződés aláírására. 

3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

# 5279 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Távol 

 
21.) NAPIREND: 5396/48-56 és a 5396/60-68 hrsz-ú ingatlanok kijelölése értékesítésre 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

89/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Értékesíti versenyeztetési eljárás lefolytatás útján Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában levő 

 Cegléd, belterület 5396/48 és 5396/50 hrsz-ú, 828 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, valóságban a Szélmalom zugban található nettó 3.900.000 Ft 
/ingatlan áron 

 Cegléd, belterület 5396/51 hrsz-ú, 881 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, valóságban a Szélmalom zugban található nettó 3.900.000 Ft /ingatlan 
áron 

 Cegléd, belterület 5396/52 – 56 hrsz-ú, 5 db 811 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, valóságban a Szélmalom zugban található nettó 3.700.000 Ft 
/ingatlan áron 
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 Cegléd, belterület 5396/60-68 hrsz-ú, 9 db 720 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, valóságban a Szélmalom zugban található nettó 3.200.000 Ft /ingatlan 
áron. 

2.) Engedélyezi, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlanok 3 vagy több együttes értékesítése 
esetén 10%-os árkedvezmény biztosított.  

3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5280 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Nagy Tamás Tart. 
Bobál István Távol 

 
 
22.) NAPIREND: 6915/17 hrsz-ú ingatlan kijelölés értékesítésre 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

90/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

1.) Értékesíti versenyeztetési eljárás lefolytatás útján Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában levő Cegléd, belterület 6915/17 hrsz-ú 7144 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, valóságban a Mizsei úton található ingatlant nettó 28.200.000 Ft, 
azaz nettó huszonnyolcmillió-kétszázezer Forint áron. 

2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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#5281 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Nagy Tamás Tart. 
Bobál István Távol 

 
23.) NAPIREND: 9711 hrsz-ú ingatlan kijelölés értékesítésre 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

91/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Értékesíti versenyeztetési eljárás lefolytatás útján Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában levő Cegléd, belterület 9711 hrsz-ú 2194 m2 nagyságú, kivett anyaggödör 
megnevezésű, valóságban a Budai úton található ingatlant nettó 4.400.000 Ft, azaz nettó 
négymillió-négyszázezer Forint áron. 

 
2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
#5282 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
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Nagy Tamás Tart. 
Bobál István Távol 

 
24.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány – A ceglédi sportszervezetek finanszírozásának 

átszervezése 
Előterjesztő: Csuri Károly önkormányzati képviselő 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. melléklete. 

 
Csuri Károly: mindannyiuk előtt ismeretes, mindannyian tudják, és képben vannak az ügyben, 
hogy eddig a sportszervezetek részéről milyen gyakorlatot tapasztaltak. Ahogyan az indítványában 
is leírta, évközben ilyen vagy olyan időpontban ad hoc jelleggel nyújtanak be, akármilyen 
indokkal visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatásokra igényt. A dolog lényege az, 
hogy az adott sportegyesület vagy szakosztály pénzhez jusson. Ennek a gyakorlatnak az az 
eredménye, hogy végül maguk sem látják már azt, hogy kinek adtak fizetési haladékot, hányszor 
adtak egy adott szakosztálynak visszafizetési haladékot, hogy állnak ezekben a témákban.  
Úgy gondolja, hogy ez az indítvány egy évek óta tapasztalt, krónikus problémát kíván orvosolni. 
Ezért azt javasolja a testületnek, hogy a határozati javaslatot vitassák meg, és kéri az elfogadását. 
Időközben arra gondolt, hogy talán egy pici gyenge pontja van az indítványnak. Mégpedig az, 
hogy ad hoc, vis maior esetére nem tesz javaslatot a határozati javaslat. Szóban úgy kívánja 
kiegészíteni akként, hogy vis maior célokra 3 vagy 4 millió forintos céltartalékot képezzenek, 
egyéb vonatkozásában pedig a határozati javaslatot fenntartja.  
 
Takáts László: annyit kíván hozzáfűzni az önálló képviselői indítványhoz, hogy nem azt 
tapasztalta a sporttal kapcsolatban, amit a képviselő úr. Azt tapasztalta, hogy az elmúlt években a 
ceglédi sport nagyon sok szép pillanatot okozott a ceglédieknek. Főleg egy olyan világban, amikor 
egyre inkább az a jellemző, hogy a város megjelenését - általában politikai okokból - leginkább a 
lejáratás és a pocskondiázás szokta az országos médiában ill. akár európai szinten rontani. Ez 
méltatlan a városhoz, és méltatlan ahhoz, ami Cegléden zajlik, ahhoz  a munkához, amit közösen, 
a ceglédiek, a ceglédi Képviselő-testület elvégez. Ebben üde pontként látja mindig a 
sportsikereket, amikor az olimpikonok egy olimpián nagyon szép pillanatokat szereznek egy egész 
országnak, és a városnak is, még akkor is, ha keserű pirula, hogy pl. a birkózó olimpikonnak a 
szájából úgymond a bronzérmet egy csalással „éneklik ki”. De sajátjuknak tekintik ezt. Ugyanez 
mondható el a csapatsportágakról, amikor európai szinten a lány kosárlabdások a város hírnevét 
viszik, és Cegléd nevétől visszhangzik az országos média – ez egy jó dolog.  
Abban valóban van, lehet kérdés (úgy látja, hogy képviselő úr is felismerte ezt a problémát a vis 
maior kérdéssel), hogy a sport nem egy állandóan tervezhető dolog, hiszen bármennyire is 
készülnek a sportolók arra, hogy egy megmérettetésen jól szerepeljenek, az sok mindentől függ 
(pl. Lőrincz Viktor esete). De vannak olyan események, amikor olyan helyzetek állnak elő, hogy 
lépni kell, akár a csapatsportágakban, akár az egyéni sportágakban.  
Egyébként kicsit furcsállja is képviselő úrnak ezt a vis maior dolgát, mert ugyan a Jobbik rendről 
rendre nem fogadja el a város éves költségvetését, de egyébként abban szerepel pontosan egy ilyen 
lehetőség, hiszen vannak olyan keretek, lehetőségek, amikor támogatni tudnak sportágakat, ahol 
eljutnak olyan versenyre, ami nem várt esemény. Azt is sokszor elmondták már, hogy a város 
erején felül teljesít a sport tekintetében, de ez egy kifizetődő dolog, hiszen több ezer ceglédi, 
Cegléd környéki gyermek, család érintett ezekben a sportokban. Az is bizonyítható, hogy pl. egy 
sportsikerrel – pl. egy világbajnoki jó szerepléssel vagy egy olimpiai szerepléssel – bizonyos 
sportágakban az ott résztvevő gyerekek száma meg szokott duplázódni vagy triplázódni.  



40 
 
 

Tehát a sport mindenképpen egy kifizetődő befektetés. Ehhez kapcsolódóan nem is igazán érti 
képviselő úr indítványát. Azt érti, hogy próbálják keretek közé szorítani, ezzel egyet tud érteni. 
Úgy hiszi, hogy erre törekednek, hiszen az éves költségvetésben meghatározzák azokat az 
irányszámokat, amivel a sportegyesületeket vagy bizonyos sportágakat támogatnak. Ezekkel a 
sportegyesületekkel, sportolókkal szerződéseket kötnek. Ezek a támogatási szerződések egyébként 
nagyon komoly vállalásokat, ütemezéseket tartalmaznak, hiszen másképp nem is történhetne ez, a 
Pénzügyi Iroda a megmondhatója, hogy mennyire komolyan veszik ezeket a dolgokat. Elő szoktak 
állni – ahogy képviselő úr fogalmaz – vis maior helyzetek valóban, most benne is vannak ilyen vis 
maior helyzetben, ez is tény. De úgy gondolja, hogy ez nem jellemző. Egy városnak el kell 
döntenie, hogy felvállal-e ilyen dolgokat. Felvállalja-e adott esetben, hogy pl. egy NB-1-es 
kézilabda csapatnak a szereplése kerül veszélybe azért, mert nem tudnak segíteni. Ha van mód és 
lehetőség úgy, hogy az a város működését ne veszélyeztesse, úgy gondolja, kötelességük megtenni 
ezt a segítséget. Kötelességük odaállni és segíteni a sportolóknak. Nem igazán tudja képviselő úr 
javaslatát értelmezni, és a határozati javaslatot sem tudja támogatni. 
 
Kónya Ágnes: kérdezi Csuri képviselő úrtól, hogy hányszor volt kint sportversenyeken a 
városban? Maga elég sokszor volt, és nem sokat találkozott a képviselő úrral. Úgy gondolja, ha a 
képviselő úr kimenne egy kézilabda meccsre a sportcsarnokba, ahol a közönség megtölti a lelátót, 
és az emberek fantasztikus szurkolással állnak a csapat mellett – de ugyanez elmondható a 
kosárlabdáról is -, azokkal hogy lehetne elszámolni, ha nem segítenek ezeknek a csapatoknak 
akkor, amikor szükségük van rá? A tavalyi évben a kosárlabdások az EuroLigában meneteltek. 
Senki nem mondhatta meg előre, hogy meddig fognak eljutni, és ez mindig két héten belül dőlt el, 
és akkor kellett támogatást kérniük. Úgy gondolja, hogy ennek a pontnak teljesen értelmetlen a 
felvetése. Azt hiszi, hogy ez talán sértő is a csapatokra nézve, meg a sportolókra nézve, hogy ilyen 
határidőket és ilyen szabályokat akarnak bevezetni, ugyanis ezek a történések szinte mind a 
sikerekhez kapcsolhatók.  
A városban működő összes sportegyesület, szakosztály, klub, egyéb szervezet finanszírozásának 
rendszerére már próbáltak kitalálni olyan rendszert, ami esetleg mindenkire ráhúzható, de nem 
lehet összehasonlítani az almát a körtével, tehát innentől kezdve egy olyan kőkemény szabályzatot 
nem lehet kimondani, amiben mindenkit pontosan úgy tudnak lemérni, hogy az méltó és 
egyáltalán értékelhető és jó finanszírozást adjon.  
A benyújtott támogatási kérelem elbírálásának alapfeltétele, hogy a pályázó csatolja az előző 
évben elért sportsikerek rövid felsorolását. Úgy gondolja, hogy amikor pályáznak ilyenekre, akkor 
ezt meg is teszik a csapatok, és egyébként ha még valaki ebbe bele akar mélyülni, az interneten 
maximálisan meg tudja tenni azt.  
 
Csuri Károly: Kónya képviselő asszonynak válaszolja, hogy van, amikor ott van, van, amikor 
nincs ott, nem találkoznak, vagy csak messziről látja, de ennek nincs is olyan sok jelentősége.  
A polgármester úrnak válaszolja, hogy a határozati javaslatban nem foglalkozik a sportsikerekkel, 
és az indítvány sem foglalkozik. És nem is vonja kétségbe azokat a sikereket, amiket a ceglédi 
sportolók elérnek hazai vagy nemzetközi versenyeken. Ezeket nem vonja kétségbe. Csupán a 
maguk munkáját kívánja ezzel áttekinthetőbbé és könnyebbé tenni azáltal, hogy vegyék elejét 
annak a jelenlegi gyakorlatnak, hogy kérnek x millió forintot, és tologatják a visszafizetését a 
végtelenségig. Most is vannak olyanok (nem akarja felsorolni), hogy ún. „kintlévőség”.  
Polgármester úr nem egyszer mondta, és akkor is egyetértett vele, amikor azt mondta, hogy a 
város erején felül támogatja a sportegyesületeket. Tényleg azt kell mondani, hogy a kritikai vagy a 
piaci hangok ellenére is erejükön felül támogatják a sportot. Még nem is ezt célozta meg az 
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indítványában. Holott e vonatkozásban a polgármester úrral egyetért. Azt indítványozta, és ezek 
után is úgy gondolja, hogy ezekben a támogatásokban, a támogatások odaítélésében, 
nyilvántartásában, figyelemmel követésében valamilyen rendszert kell szabni.  
 
Hörömpő Annamária: egyetért Csuri képviselő úrral abban, hogy a rendszer nagyon helyes dolog, 
és igenis kell rendszert vinni a dologba, a kondíciókat figyelembe véve. Azonban a határozati 
javaslat, azt kell mondja, minden szempontból irracionális. Ha a január 25-ét tekinti irányadónak, 
az a költségvetés összeállításához képest is túl késő, hiszen októberben már az előtárgyalások 
folynak. Ha a sportszakosztályok szempontjából tekinti, akár az áprilisi, akár a januári időpontot 
irányadónak, teljesen követhetetlen, hiszen nyilván teljesen más szezonban, versenyszezonban 
gondolkodnak csapatsportág szinten pl. a vízilabdában, mint kosárlabdában, vagy pl. a nyári 
időszakban sokkal aktívabb atlétikában, és sorolhatná még. Tehát nem ugyanabban a hónapokban 
vannak ugyanazon sportágak saját költségvetés igényei, amit elsődlegesen fel tudnak mérni. Érti, 
hogy országos szinten a Jobbik fenyegetőzik, hogy minden sportot szerető embert, sportágvezetőt, 
szakosztályvezetőt, aki anno a TAO-val élt, azt elbírálás alá fogják vonni kemény eszközökkel, 
amikor majd egyszer hatalomra kerülnek reményeik szerint. Azonban a TAO  akkor is egy élő és 
jól működő rendszer. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a TAO rendszer a sportágakban 
kizárólag utánpótlásra vehető igénybe, ami azt jelenti, hogy ha ezt nem szeretik, akkor a 
kisgyerekeket nem szeretik, akiknek a felkészülését, sporteszközeiket támogatja ez a rendszer. Ez 
a 2000. évi C. törvényből (Számviteli törvény) indul ki, amikor a cégek az adóbevallásaikat 
elkészítik. Ez december, ill. feltöltés szempontjából május. Semmi szín alatt nem számítható a 
szakosztályok költségvetése ilyen szempontból áprilisi időpontra. Tehát véleménye szerint sem 
így, sem úgy nem működik ez a rendszer, két megerőszakolt időpont szempontjából.  
 
(Bobál István képviselő úr megérkezett, a Képviselő-testület létszáma: 15 fő.) 
 
Dr. Ferenczi Norbert: csak megnyugtatni szeretné a képviselő kollégákat, hogy ha elfogadják a 
határozati javaslatot, ha nem, a java része – ha nem is valami rendszerszemléletű határozati 
javaslat van előttük – valamilyen szinten most is megvalósul. Azt írja az első mondat, hogy 
„átalakítja a városban működő összes sportegyesület, szakosztály, klub, egyéb szervezet 
finanszírozásának rendszerét”. Ez minden évben átalakult a költségvetéssel, hiszen a költségvetés 
adja meg ennek az alapvető keretét, és ilyen dokumentum, amire ez az első pont utal, nincsen. 
Ennek a rendszerét nem tudják úgy átalakítani, hogy az visszahozható legyen a Képviselő-testület 
ülésére, és itt a döntésnek valamiféle felelőse, határideje tudjon lenni. Nincs ilyen dokumentum. 
De azért a költségvetés minden évben átalakul, tehát ha akarja, meg is valósul, ha akarja, nem 
valósul meg. Olyan határozat, hogy „hoztam ajándékot, és nem is hoztam ajándékot”.  
Minden évben egyetlen alkalommal nyújtható be támogatási kérelem (megjelölt határidőkkel). a 
költségvetéshez nagyjából ilyenkor  jönnek be ezek a kérelmek – irodavezető asszony meg tudja 
ebben erősíteni -, hiszen ez a költségvetés előkészítésének időszaka, ekkor jönnek be a kérelmek.  
Azután bele van írva, hogy sorolják fel az eredményeket. Nyilván a kérelemhez felsorolja az 
eredményt, mert azt szeretné, hogy minél több támogatást kapjon. De nem is biztos, hogy az 
eredményt kell minden esetben, hogy támogassák, hanem azt, hogy legyen sok utánpótlás ebben, 
vagy még egészségesebb szemléletre neveljen. Tehát a rendszer valahol hiányzik, ugyanakkor a 
határozati javaslat – még egyszer elmondja – meg is valósul. 
Az, hogy a határozati javaslatban kötelezi a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére – 
talán ez az egyetlen rendszerszemléletű sor az előterjesztésben.  
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Takáts László: úgy gondolja, valóban kicsit messzire mutat a dolog ezzel kapcsolatban. Amit 
elnök úr elmondott, maga is támogatni tudja, véleménye szerint rendszerszemléletű a dolog. Az 
viszont kevésbé rendszerszemléletű, hogy a sportot ilyenformán próbálják „megregulázni”. A 
sportot nem lehet „megregulázni”. Azt látja, hogy különféle tendenciák vannak. Nagyon fontos, 
szeretné a sportolóknak megköszönni azt, amit tesznek a városért, mert nagyon sok örömet 
okoznak a városnak. Amikor az elmúlt időszakban szinte nagyon sok esetben csak a sporton 
keresztül kaptak olyan pozitív visszajelzéseket, amik egy város szempontjából fontosak, akkor ez 
egész városi szinten egy nagyon fontos kérdés. Azt is látja, hogy nehéz helyzetben lesznek, 
vannak a sportolók, mert látszik, hogy ennek a rendszernek (akár a sporttámogatási rendszernek, 
akár a sporthoz kapcsolódó viszonynak) más a megítélése. Tudják, látják, ha a Jobbik kerülne ne 
adj Isten kormányra, akkor megszűnne a TAO rendszer, valóban akkor a városnak nem lenne új 
sportcsarnoka, nagyon sok pénzt elvonnának. Azt is látják, amikor csak abban érdekeltek a 
képviselő úr kollégái, Horváth Gábor úr, hogy le kell járatni egy épülő judo csarnokot. Egyébként 
nem látta, hogy amikor elkészült, és most, amikor használják a judósok a csarnokot, bármikor 
megjelentek volna ott. Javasolja, hogy a most megjelent médiával menjenek ki és tájékoztatást 
adjon a képviselő úr, megnézhetik, hogy hogy működik az a rendszer, amit olyan sokáig 
kritizáltak. Ott is csak az volt a cél és az érdek, hogy balhé legyen – mindenben ez a cél és az 
érdek. Értik, látják, de nem fogják hagyni a ceglédi sportot, nem fogják hagyni azt, hogy ilyen 
indítványokkal megpróbálják ellehetetleníteni ezt a dolgot.  
A maga részéről nem tudja támogatni az előterjesztést.  
 
Horváth Gábor: úgy látja, polgármester úr lányos zavarával küszködik, miközben az előbb 
asszonynak lett szólíttatva, és képviselő asszony társa pedig átment „úr-ba”. De azt azért 
megkérdezi polgármester úrtól, hogy a sportolókra gondolt, amikor méltatlanságról beszélt. 
Esetleg arra, aki korrupt, vagy arra, aki felhívja rá a figyelmet? Ki a méltatlan? 
 
Takáts László: bocsánatot kér, nem tudta követni a képviselő úr gondolatmenetét.  
 
Horváth Gábor: azzal kezdte a polgármester úr, hogy vannak méltatlanok, akik itt ülnek a 
Képviselő-testületben, vagy méltatlanul állnak hozzá a város hírnevéhez, ugyanis lejáratják a 
várost különböző, médiában megjelent újságcikkekkel. Azt kérdezi polgármester úrtól, ezt így 
kezdte, Csuri Károly mondandójára válaszként, hogy ki a méltatlan? Az-e, aki sportoló, és a város 
hírnevéért cselekszik, az-e, aki korrumpálódik, vagy az-e, aki felhívja rá a figyelmet?  
 
Takáts László: lehet, hogy lányos zavarban van, de még mindig nem érti ezt a dolgot, de próbálja 
értelmezni. Úgy emlékszik, azt mondta, hogy egy olyan időszakban, amikor a ceglédi sport okoz 
nagyon sok örömet, és egyébként nagyon sokan abban érdekeltek, hogy a városról csak a rossz 
hírt keltsék – köztük képviselő úr is -, abban kérte képviselő urat, hogy méltatlan a városhoz, 
Ceglédhez az, hogy folyamatosan próbálják lejáratni. Erre utalt, de majd visszahallgatják ezt a 
dolgot … 
 
Horváth Gábor: nem a város vezetői méltatlanok, ugye? 
 
Takáts László: megtisztelte azzal a képviselő urat, hogy végighallgatta, ha ezt megteszi a 
képviselő úr is, akkor azt megköszöni. De ha szeretné folytatni, akkor tessék.  
Ezt a kérdést lezárták, majd folytatják az Egyebek napirendben.  
Csuri Károly képviselő úr önálló képviselői indítványához, volt egy kiegészítés a vis maior 
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helyzetre vonatkozólag. Ezt hová szúrják be?  
 
Csuri Károly: az indítványt visszavonja átdolgozásra. 
 
Takáts László polgármester úr 5 perc szünetet rendel el. 
 
Szünet vége. 
 
 
25.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány – OLAF jelentés  

Előterjesztő: Csuri Károly önkormányzati képviselő 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. melléklete. 

 
Csuri Károly: az indítványt ugyan eredetileg februárra terjesztette be, de akkor nem került 
elfogadásra a határidő be nem tartása miatt. Indítványában az szerepel, hogy az elmúlt években 
Cegléd város közvilágításának korszerűsítését az Elios Zrt. végezte. Az az Elios nevű cég, 
amelynek nevéhez Hódmezővásárhelytől kezdve Kecskeméten át dunántúli városokig bezárólag 
szinte mindenütt a csalás, a korrupció, a sumákolás és a mutyizás kapcsolódik. Ezért az Európai 
Unió Csalás Elleni Hivatala, az OLAF korábban vizsgálatokat ill. ellenőrzést is végzett, amelynek 
eredményéről a Magyar Kormányt jelentés formájában tájékoztatta. Érintettsége folytán, mivel 
Cegléd városában is ez az Elios nevű cég végezte a közvilágítás korszerűsítését, ezért Cegléd 
Város Önkormányzatának nemcsak joga, hanem egyben kötelessége is megismerni a szóban forgó 
jelentésben foglaltakat. Ezért azt indítványozta és indítványozza most is, hogy határozat 
formájában kérjék fel a Kormányt, hogy az OLAF által küldött jelentést Cegléd Város 
Önkormányzatának küldje el. Hacsak időközben az OLAF direktben nem kereste meg akár 
polgármester urat, akár az Önkormányzatot, a Ceglédre vonatkozó tájékoztatásával ill. 
jelentésével. Ha ez megtörtént, ha az OLAF direktben megkereste a várost, abban az esetben 
nyilvánvaló, hogy a határozati javaslat és az indítvány okafogyott.  
Időközben tájékoztatáskérést nyújtott be polgármester úrhoz írásban. A választ megkapta, köszöni.  
Három kérdést tett fel, az első: „képviselői munkám ellátásának céljából kérem tájékoztatását, 
hogy a településünkön végrehajtott közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban megkereste-e önt, 
vagy az Önkormányzatot az OLAF? Amennyiben igen, úgy kérem, részemre küldje meg a 
megkeresést és az arra adott választ.” A polgármester úr erre a kérdésre azt válaszolta, hogy 
Cegléd Város Önkormányzatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás OLAF 
Koordinációs Irodája elektronikus úton még 2016. december 30-án megkereste. Ha ez így van, 
akkor ehhez egy kiegészítő kérdése van, hogy a testület miért nem nyert erről információt, miért 
nem kaptak erről tájékoztatást?  
Második kérdése volt, hogy „kérem rövid tájékoztatását, hogy ki és hogyan került kapcsolatba a 
Sistrade Kft-vel, milyen tevékenységet végzett a Sistrade Kft, és kérem az erre vonatkozó 
szerződések megküldését.” Köszöni, a szerződéseket megkapta.  
A harmadik kérdés úgy szólt, hogy „kérem azon személyek megnevezését, akik részt vettek a 
pályázat megírásában, elbírálásában, valamint a teljesítés megfelelőségének igazolásában.” 
Természetesen nem válaszolt egyéb okok miatt, és elnézést kér, az Önkormányzat által benyújtott 
közvilágítási pályázatokra kérte azoknak a személyeknek a megnevezését, akik ebben részt vettek.  
Szeretne röviden kitérni a két szerződésre, amelyet a Sistrade Kft-vel kötött a város. Mindkét 
esetben Hamar Endre, mint ügyvezető írta alá ezeket a szerződéseket. Azonban szeretné felhívni a 
figyelmet arra, hogy ezek a szerződések csak abban az esetben érvényesek, ha Hamar Endre az 
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ügyvédi irodájában tényleges munkát nem végzett. Ugyanis ha akkor ott dolgozott, akkor az általa 
aláírt szerződések ügyvezetőként történő aláírása érvénytelen, ugyanis nem lehet egy gyakorló 
ügyvéd egyidejűleg egy gazdasági társaság ügyvezetője párhuzamosan.  
Összefoglalva tehát azt szeretné kérdezni, hogy miért nem kaptak tájékoztatást erről a 2016. 
december 30-án érkezett tájékoztatásról, tehát erről nem kaptak tájékoztatást, mi ennek az oka? 
Szeretné kérdezni, hogy időközben az OLAF direktben megkereste-e Cegléd városát? Ha nem 
kereste meg, akkor ezt a határozati javaslatot egyelőre fenntartja.  
 
Takáts László: azt gondolja az anyaggal kapcsolatban, amit a képviselő úr is elmondott. 
Helyesbítést szeretne tenni, mert a képviselő úr tényként közölt dolgokat, de úgy véli, gyanúról 
van szó, legalábbis úgy gondolja, a mai magyar jogrendben míg a bíróság meg nem állapít 
valamit, amíg nincs jogerős ítélet, addig nem szoktak tényként kezelni dolgokat, bár tudja, hogy a 
Jobbikot ez nem szokta zavarni. Hogy miért nem kapott erről a Képviselő-testület tájékoztatást? 
Mert nem szoktak ilyenekről tájékoztatást adni. Nagyon sok megkeresés érkezik az 
Önkormányzathoz, akár pályázatokkal, akár más dolgokkal kapcsolatban. Egyébként a 
képviselőknek bármikor joga van ezeket a kérdéseket feltenni, ebben rendelkezésre szoktak állni. 
Ha és amennyiben igényli ezt a Képviselő-testület, akkor minden testületi ülésre tájékoztatót 
fognak adni arról, hogy az adott időszakban milyen megkeresések érkeztek az Önkormányzathoz. 
Erre majd képviselő úr tegyen javaslatot, hogy mit szeretne, és akkor a Képviselő-testület ezt 
eldönti.  
Amit képviselő úr elmondott, az anyagokkal kapcsolatban, valóban nagyon sok megkeresés 
érkezett az utóbbi időkben az Önkormányzathoz, az országos média jól behatárolható része 
irányából folyamatos megkereséseket kapnak gyakorlatilag háromnaponta. Egyébként a 
válaszban, amire képviselő úr is hivatkozott, rendelkezésre bocsátottak mindent, megtették a 
szükséges lépéseket ezzel kapcsolatban. Mint tudják, az OLAF nem nyomozó szervezet, ahogy a 
képviselő úr is utalt rá, a NAV-on keresztül végzi a tevékenységét, és egyébként – ahogy a 
médiából és a tájékoztatásokból tudják – megtörténtek a lépések, a főügyészség nyomoz. Az 
elmúlt napokban látta a sajtóban a Pest Megyei Főügyészség közleményét, hogy 
meghosszabbították a nyomozást. Az Önkormányzathoz még nyomozati megkeresés nem érkezett 
ezzel kapcsolatban. Mivel az infotörvényre való hivatkozással - ahogyan a válaszban is – megírta, 
hogy nem az Önkormányzat az adatgazda, ezért írásban fordultak mind a főügyészség, mind pedig 
az OLAF felé az anyagokkal kapcsolatban.  
Abban pedig, amit képviselő úr felvet a javaslatában, hogy kérjék fel a Kormányt, hogy küldje 
meg ezt, semmi kivetnivalót nem talál. Kérjék meg a Kormányt, hogy küldje meg ezt.  
Van egy kipontozott rész a határozati javaslatban, ide majd a határozat száma kerül be.  
 
Nagy Tamás: új információkat hallott most, ezzel kapcsolatban van kérdése, hogy az eddigi 
megkereséseket, mint önkormányzati képviselők, úgy gondolja, megismerhetik. Tehát nem 
titkosak.  
 
Takáts László: milyen megkeresésre gondol a képviselő úr? 
 
Nagy Tamás: a 2016-os adatbekérés akár, illetve azóta bármilyen levelezés, ami volt, kéri, hogy a 
polgármester úr terjessze a Képviselő-testület elé, hogy a képviselők is megismerhessék, hiszen ha 
a polgármester úr megismerheti ezeket az adatokat, akkor a Képviselő-testület tagjai is, hiszen 
ugyanazok a jogaik, mint polgármester úrnak.  
Múltkor említette a polgármester úr, hogy még a polgármester neve is rosszul volt írva a 
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megkeresésben. Szeretnék látni a megkeresést, elolvasni, hogy pontosan miről szólt, milyen 
kérdéseket tettek fel a ceglédi pályázattal kapcsolatban, hogy tisztán láthassanak és fogalmuk 
legyen arról, hogy mi is történt, hiszen a médiában annyi mindent hallani, és ha annak csak fele 
igaz, akkor nagyon szörnyű a helyzet. Sokan mondják viccesen, hogy „vejétől bűzlik a hal”, jó 
lenne végre, ha végre képet kapnának erről a dologról, hogy Cegléd milyen mértékben érintett, 
milyen kérdéseket tett fel az OLAF vagy bármilyen hatóság ezzel az üggyel kapcsolatban. Kéri 
polgármester urat, hogy akár postázza ki a képviselők számára ezeket az adatokat, vagy hívjanak 
össze egy rendkívüli testületi ülést, ahol betekinthetnek ezekbe az adatokba.  
 
Dr. Ferenczi Norbert (ügyrend): javasolja, hogy szavazzanak az előterjesztésről, a Nagy Tamás 
képviselő úr által kérdezetteket pedig a Kérdések napirendi pontban tárgyalják, és akkor a Hivatal, 
úgy, ahogy szokta, a kérdésekre adott választ írásban a következő ülésen kézbesíti. Minden 
további nélkül ebben a kanyarban is megteheti ezt.  
 
Takáts László: az ügyrendi javaslatról fognak szavazni, azaz, hogy szavazzanak az 
előterjesztésről, ezzel egyetért, valóban a Kérdések, interpellációk napirendi pontban van mód és 
lehetőség kérdéseket feltenni.  
 
Ügyrendi szavazásra bocsátja azt, hogy az indítványhoz kapcsolódóan szavazzanak, és a 
Kérdések, interpellációk napirendben tegyék fel a további kérdéseket. Ad 5 perc szünetet, ha az 
MSZP és a Jobbik szeretne kivonulni egyeztetni. De most ügyrendi szavazás fog következni, mert 
ez az SzMSz-ben biztosított rend.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 5 nem szavazattal elfogadta az ügyrendi 
javaslatot.  
 

#5283 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Bobál István Nem 
Csuri Károly Nem 
Horváth Gábor Ferenc Nem 
Korondi Miklós Nem 
Nagy Tamás Nem 

 
 
Szavazásra bocsátja az önálló képviselői indítványt, és megállapítja, hogy egyhangú, 15 igen 
szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.  
 

92/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) 92/2018.(III. 22.) Ök. határozatában felkéri a Kormányt, hogy törvényes határidőn belül 
küldje meg az Önkormányzatnak az Elios Zrt.-vel kapcsolatos OLAF jelentést. 
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2.) Kötelezi a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
#5284 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
 
26.) NAPIREND: Beszámoló a 2017. évi Humán Pályázati Keret felhasználásáról 

Szakmai előterjesztő: Kónya Ágnes elnök 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. sz. melléklete. 

 
Takáts László: a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 
igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.  
  

93/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Elfogadja a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság Humán Pályázati Keret 2017. évi 
felhasználásáról szóló beszámolóját a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 
táblázat szerint. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5285 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
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Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
27.) NAPIREND: Beszámoló a 2017. évi Városvédelmi és Idegenforgalmi Keret felhasználásáról 

Szakmai előterjesztő: Klément György elnök 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. sz. melléklete. 

 
Takáts László: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 
igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.  
 

94/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Elfogadja a Gazdasági Bizottság Városvédelmi és Idegenforgalmi Keret 2017. évi 
felhasználásáról szóló beszámolóját a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 
táblázat szerint. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5286 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
28.) NAPIREND: Beszámoló a 2017. évi Közbiztonsági Pályázati Keret felhasználásáról 

Szakmai előterjesztő: Dr. Ferenczi Norbert elnök 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. sz. melléklete. 

 
Takáts László: a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt 
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 
igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.  

95/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Elfogadja a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját a Közbiztonsági 
Pályázati Keret 2017. évi felhasználásáról a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 
táblázat szerint.  

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5287 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

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

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. sz. melléklete. 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

96/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-ei ülése 
óta hozott, de még nem teljesített, illetve a 2018. február 15-i rendes ülésén hozott 
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5288 
Csuri Károly Igen 



49 
 
 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
 
30.) NAPIREND: A ceglédi zsidó temető rekonstrukciójával kapcsolatos döntések 

Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. sz. melléklete. 

 
Takáts László: arról van szó, hogy pályázati lehetőség nyílt arra vonatkozólag, hogy az 
elhanyagolt, hitközség nélkül maradt temetők rendbetételére pályázati lehetőség legyen. Az 
indokolta a helyben osztott anyagként való behozatalt, hogy a keddi napon bizottsági ülések után, 
délután voltak kint Dr. Róna Tamás főrabbi úrral az izraelita temetőben, és átbeszélték azokat a 
teendőket, amiket célszerű lenne elvégezni, hiszen nem voltak információ birtokában arra 
vonatkozólag, hogy a zsidó vallási szokások alapján mi az, ami megtehető és hogyan. Ezt 
szerették volna tisztázni, ill. azokat a feladatokat, amiket el lehet végezni, és a pályázat lehetőséget 
nyújt rá. Április 13-a a pályázat benyújtásának határideje, így a következő testületi ülés előtti az 
időpont. Szeretnének pályázni erre a lehetőségre, a MAZSIHISZ szakmai segítségével. Főrabbi úr 
felajánlotta a segítséget. Úgy gondolja, a város el kell, hogy induljon ezen a pályázaton, ezért 
támogatja és a Képviselő-testület támogatását is kéri az előterjesztéshez.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.  
 

97/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) figyelemmel a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által „Az európai kulturális 
örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, 
elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség 
megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel 
ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása 
fejlesztésének elősegítésére” tárgyban közzétett támogatási lehetőségre történő pályázati 
felhívás 3.2. pontjára és 9.1.1. d) alpontjára, továbbá a Tankó-Walter és Társa Kegyeleti 
Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.) és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
között a Cegléd, belterület 5723 hrsz-ú, természetben Cegléd, Dinnyéshalom u. 1. szám 
ingatlanon található temető üzemeltetésére irányuló érvényes szerződésre, nyilatkozik, 
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hogy a felhívás keretében nyújtott támogatásból felújított temető fenntartását, gondozását 
10 év időtartamra nem vállalja.  

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

 
Határidő: 2018. április 13. Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5289 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
15 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.  
 

98/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) támogatási kérelmet nyújt be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által „Az 
európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, 
jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá 
a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb 
társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel 
kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” tárgyban közzétett pályázati felhívására.  
a. A projekt címe: „A ceglédi zsidó temető rekonstrukciója” 
b. A projekt teljes költségvetése: 20.000.000,- HUF 
c. Az igényelt támogatás mértéke: 20.000.000,- HUF  
d. A megvalósításhoz szükséges önerő: 0,- HUF 
e. A projekt megvalósítási helyszíne: 2700 Cegléd, Dinnyéshalom u. 7. (2700 Cegléd, 
belterület 5723 hrsz.) 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázati kérelem benyújtásához 
szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére és az önkormányzat 
nevében védnökség vállalására a felújításra kerülő temető felett. 

3.) Az 1. pont szerinti pályázati eljárásban pozitív támogatási döntés esetén felhatalmazza a 
polgármestert a Támogatási Szerződés megkötésére, a pályázat megvalósításához 
szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére. 
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4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 2018. április 13. Felelős: Takáts László polgármester 

 
#5290 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
 
31.) NAPIREND: Előirányzat átcsoportosítás – GDPR önkormányzati intézményeknél történő 

érvényesítéséhez 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. sz. melléklete. 

 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: röviden ismerteti az előterjesztés lényegét. Arról van szó, 
hogy az Európai Parlament és Tanács elfogadott egy rendeletet, ami az adatvédelemre vonatkozik. 
Ez Magyarországon 2018. május 25-én fog hatályba lépni. A Hivatal és az Önkormányzat eddig is 
megfelelt az infotörvény előírásainak. Ez egy Uniós szabályozás, aminek meg kell felelni. A 
kollégák folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, és erre szakosodott közigazgatási 
szakemberekkel vették fel a kapcsolatot. Amennyiben határidőre nem állnak készen, nem felelnek 
meg az Unió által előírt feltételeknek, akár 20 milliós bírságot is kiszabhat azon közfeladatokat 
ellátó szervezetek részére, akik nem állnak készen ebben az időpontban a jogszabály 
alkalmazására. Ebben kéri a testület támogatását. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

99/2018.(III. 22.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Átcsoportosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetése 5. mellékletének dologi kiadások 
előirányzatából az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek részére elemi 
költségvetéséhez – finanszírozás formájában - az Európai Parlament és Tanács a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 
szóló 2016/679 rendeletében (GDPR) előírt feladatok teljesítésére, az alábbi bontásban: 

1.1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal részére 1.520 e Ft 
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1.2. Ceglédi Városi Könyvtár részére 410 e Ft 
1.3. Pesti Úti Óvoda részére 410 e Ft 
1.4. Lövész Utcai Óvoda részére 410 e Ft 
1.5. Széchenyi Úti Óvoda részére 410 e Ft 
1.6. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság részére410 e Ft 
1.7. Kossuth Múzeum részére 410 e Ft 
mindösszesen 3.980 e Ft-ot. 

2.) Felhívja az 1. pontban felsorolt költségvetési szervek vezetőit a szükséges intézkedések –, 
adatvédelmi tisztviselő kijelölése, képzés, kötelezettségvállalás stb. – megtételére. 

 
Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezetők 
 

#5291 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
32.) NAPIREND: Egyebek 
 
Hegedűs Ágota alpolgármester asszony két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem volt, így ennek elfogadását Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 

#5292 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
A polgármester két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az erről 
szóló szavazás során azt a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta. 
 

#5293 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
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Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

 
Egyebek napirendben további döntést igénylő kérdés, felvetés nem volt.  
 
33.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
Takáts László: tájékoztatást ad a testületnek arról, hogy levelet kapott Antal Árpád polgármester 
úrtól, Sepsiszentgyörgyből. A polgármester úr arra kérte a testvérvárost, hogy segítsenek az 
erdélyi magyarságnak abban, hogy Romániai Magyar Demokrata Szövetség ill. az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniója közösen elindított egy aláírásgyűjtést, amely a Minority SafePack 
névre hallgat. Egymillió EU-s állampolgár támogatása szükséges ahhoz, hogy a nemzeti 
kisebbségvédelmi kezdeményezés napirendre kerüljön. A teremben találhatóak az aláíróívek. Arra 
kér mindenkit, aki még nem írta alá ezt a kezdeményezést, hogy támogassa azt. Úgy gondolja, a 
határon túli testvérek, testvérvárosok tekintetében ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Ezeket az 
aláíróíveket a ceglédi intézményekbe, gazdasági társaságokhoz is eljuttatja, és kéri, hogy ott is 
tegyék ki ezeket az aláíróíveket. Kéri a város közvéleményét, hogy támogassák ezt a 
kezdeményezést.  
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy a Ceglédi Laskafesztivál kapcsán 1,9 millió 
forint pályázati támogatást nyertek a Bethlen Gábor Alaptól a fesztivál megrendezéséhez. Ez egy 
örömteli hír.  
 
Hörömpő Annamária: kérdést szeretne feltenni, nem vár írásbeli választ semmilyen időbeni 
határidőre. Felmerült időközben a testületi ülés alatt, hogy mi a méltatlanság. Ennek kapcsán 
szeretné megkérdezni a Képviselő-testület valós munkájának mentén a választott képviselő esküje 
szerinti munkásságára vonatkozóan, hogy ki a méltatlan? Februárban a Fidesz kiadott egy 
sajtóközleményt, amiben kérte Horváth Gábort, hogy mondjon le képviselői tisztségéről. Erre a 
mai napig nem kaptak választ. Ezúton szeretné megkérdezni, hogy mit gondol erről a képviselő 
úr? Érti, hogy a Fidesz sajtóközleményre írásban nem jött válasz, azt is érti, hogy a Jobbik egy 
identitását vesztett párt, szemkilövető Gyurcsánnyal egyezkedve, MSZP-vel össze… 
 
Csuri Károly: hagyjuk a hülyeséget! Ilyen hülyeséget! 
 
Hörömpő Annamária: érti, hogy ez a stílus, de először szeretne kulturáltan beszélni. Akkor is volt 
szó róla, hogy egyeztetnek, ugyanúgy, ahogy Szél Bernadett is bejelentette, hogy hétfőn Vona 
Gáborral tárgyal. Érti, hogy ez egy tudathasadásos állapot, éltessék az iszlámot, 
fényképezkedjenek kiscicákkal, viszont egy olyan képviselőnek, aki alapvetően egy 
szélsőjobboldali képviselő, az elméjében ezt ellensúlyozni kell, és nem tud mást tenni, mint egy 
demokratikus keretek között, törvényesen megválasztott miniszterelnöknek a kivégzéséről 
ábrándozik postjaiban, amiről úgy gondolja, hogy egy felesküdött képviselőnél ez méltatlan. Se 
nem példamutató, se nem Cegléd fejlődésének előremutatását segíti elő. Szeretné erről a képviselő 
úr véleményét megkérdezni.  
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Takáts László: Horváth Gábor úr válaszolni kíván erre?  
 
Horváth Gábor: igen. Látja, a képviselő asszony gyengéd szálakkal kötődik a néhai Torgyán 
József egykori MDF-es, vagy kisgazda politikushoz, Isten nyugosztalja szegényt. Azt hitte, hogy 
régebben az MDF katonája volt Hörömpő Annamária, nem tudja, hogy hogy pártolt át ide, mikor 
is tudhatják, hogy a jelenlegi Kisgazdapárt bizony beállt a Jobbik mögé. Megkérdezheti, hogy kire 
szavaz majd Annamária a jelenlegi választásokon?  
 
Hörömpő Annamária: majd válaszol, ha szót kap. 
 
Horváth Gábor: reméli, most nem belé szerelmes, ugye?   
 
Hörömpő Annamária: majd válaszol, ha szót kap. 
 
Horváth Gábor: jó, mert akkor tényleg lemond, ha ez megtörténne. Ezt az egyet kéri szépen.  
 
Takáts László: megint csillagászati magasságokba kezdenek menni, képviselő úr.  
 
Takátsné Györe Anett: nem tudja, hogy felálljon-e, mert a kamera is csak politikai indíttatású 
hozzászólásoknál figyel ide. Ez is ugyanez lesz, szeretné, ha megint ide figyelne, és nem csak 
akkor venné az anyagot, ha már itt vannak. Egy Gerjemente újságból szeretne felolvasni, nem is 
tudja, hogy hogy értelmezze, mindenkire rábízza ezt. Egy Csuri Károly úr által írt cikket szeretne 
idézni, mely szerint: „A Fidesz díszmagyarja feslett, alatta tetves pufajkája van” – így indít a 
Tisztelt Olvasó! után. „Orbán rezsim diktatúrája nyilvánvaló.” Majd folytatja: „Csak még nem 
lőnek, még nem akasztanak. Orbánék törvényesen lopnak, csalnak, hazudnak.” Szeretné 
megkérdezni a tisztelt képviselő urat, hogy egy diktatúrában ilyet le lehet-e írni? Ön szerint ez 
diktatúra, hogy ilyet leír, anélkül vádaskodik, hogy bármi bizonyíték van, és csak a szavakkal 
dobálózik? Ez még mind semmi, olvassa tovább: „A diktatúrának van közös alapja, gyűlölködés 
szítása, félelemkeltés, hazudozás. A diktátorok 99%-ának a sorsa közös bukás és golyó.” Ide van 
írva. Szeretné megkérdezni Csuri Károly urat, hogy az a Jobbiknak az elképzelése, hogy 
esetlegesen a reményeik szerinti váltás esetén golyóra számíthatnak? Itt járnak a XXI. Században? 
Nem szégyellik magukat? Ennél a pontnál járnak? Ez a Jobbik stratégiája? Félelemkeltést ír, 
miközben ezeket írja le? És ezt mind a nevével vállalja? És akkor hasonlítja… nem is olvassa 
tovább, nincs értelme. Egyszerűen elképesztő az egész a számára. Nagyon sajnálja, hogy mindezt 
még a bajusza alatt mosolyogva gondolja a képviselő úr ott, a székében. Egyszerűen félelmetes, 
hogy mit képviselnek, a Jobbik teljesen feladta a saját elképzelését, amivel valaha elindult. A saját 
választóikkal szemben.  
 
Csuri Károly: a múltkori testületi ülésen egy kérdést tett fel a korcsolyapálya, jégpálya 
üzemeltetésével kapcsolatban, azt tette hozzá, hogy írásban is elfogadja a választ. Azt szerette 
volna tudni, és most is azt szeretné tudni, hogy a jégpálya üzemeltetése mennyire volt nyereséges, 
veszteséges, mennyire volt rentábilis?  
A megszólíttatás kapcsán szeretné Hörömpő Annamária figyelmét felhívni arra, hogy ezt a 
mocskolódó, a Jobbikot érintő, mocskolódó hangvételnek úgy gondolja, hogy ezt be kéne fejezni. 
Főleg úgy, amit az előbb elmondott, hogy a Jobbik a szemkilövetővel, vagy kivel tárgyalt. Soha 
nem tárgyalt Gyurcsánnyal, soha nem is fog tárgyalni. Az, hogy Gyurcsány itt most teheti azt, 
amit tehet, azt pontosan a Fidesznek, a Fidesz kétharmados kormánynak köszönheti. Annak a 
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Fidesznek, amelyik azt ígérte, hogy majd „elszámoltatunk”. Nem tudja, hogy Hörömpő 
Annamária képviselő asszony 2006. október 23-án hol volt? Mert meg tudja mondani, hogy ő a 
családjával hol volt.  
 
Horváth Gábor: 2006-ban hol volt?  
 
Takáts László: nem adott szót Horváth Gábor úrnak.  
 
Csuri Károly: ott voltak az Astoriánál, a Fidesznek a nagygyűlésén. És a tömeg már kiabált, hogy 
„Viktor, lövik a magyarokat! Viktor, lövik a magyarokat!” A feleségét gumigolyóval hátba lőtték, 
őt pedig csak az mentette meg a lovak eltiprásától, hogy felrántották a járdaszigetre. Tehát ott 
voltak, az egész családdal együtt. Még egyszer ismétli: a Fidesz elszámoltatást ígért, kemény 
elszámoltatást ígért - a szemkilövetőkkel is, meg az előző kormány disznóságai miatt is. Miután az 
elszámoltatásból semmi nem lett – vagy ha lett, akkor legyen szíves, nevezze meg azokat, akik 
még ebből a Fideszes elszámoltatási programból hányan ülnek börtönben még most is. Senki nem 
ül. Gyurcsánynak a kőbányában kellene lennie, ha a Fidesz beváltja a választási ígéreteit. De hát 
volt itt „két hét alatt rendet teszünk”, stb., lehetne még folytatni, de nem akarja, hogy a 
polgármester úr belé fojtsa a szót a 3 perces időkeret miatt.  
 
Takáts László: pedig fogja. A 3 perces időkeretet be kell tartani.  
 
Csuri Károly: amit Anett képviselő asszony felvetését illeti: azt visszautasítja, és még egyszer 
visszautasítja. Ha nem veszik észre, és nem látja azt, hogy ebben az országban mi van, hogy ebben 
az országban a felszín alatt mi történik, ha nem látja, hogy mi történik, akkor ne haragudjon, akkor 
legyen szíves az M1 tévén, a Duna tévén meg a Kossuth Rádión és a Magyar Időkön túl valami 
mást is nézni, valami mást is olvasni. Vagy menjen ki a nép közé, menjen ki és nézze meg azt, 
hogy milyen vásárlóértékkel bírnak. Csak a hazug kormányzati propaganda ömlik mindenünnen, 
hogy ilyen, olyan, amolyan jó. Közben a nyugdíjasok harmada, még egyszer mondja: harmada a 
létminimumon vagy a létminimum alatt van. Ami pedig a golyót illeti, továbbra is azt mondja: 
nézze meg, tanulmányozza Pinochettől kezdve Ceaușescu-n át, Salazar-on keresztül az összes 
diktátorokat. Mi volt a diktátoroknak a sorsa? Mi volt? Hogy elkapták őket, agyonlőtték, mint 
Ceaușescu-t, vagy megbuktak és eltűntek a történelem szemétdombján.  Ez nem arra szól, hogy 
amennyiben árpilis 8-án egy másik kormány fog alakulni, és ezt nagyon reméli és az Istennek 
hálát ad akkor, ha egy másik kormány alakul, mert amit ez a kormány csinál, az tűrhetetlen a 
továbbiakban. Még egyszer mondja: tűrhetetlen a továbbiakban. De majd meglátjuk április 8-án, 
hogy a nép hogyan dönt.  
 
Hörömpő Annamária: választ nem kapott. Arra lett volna kíváncsi, hogy Volner János 
asszisztenseként a képviselő úr egyeztetett-e arra vonatkozóan, hogy a miniszterelnök 
meggyilkolásán viccelődik postjaiban, és hogy ez Volner úrral közös hangnem-e, közös 
hangvétel-e, belefér-e a Jobbik politikájába vagy nem, és hogy méltatlan-e vagy nem. Mindenféle 
másról beszélt a képviselő úr, csak a kérdésről nem.  
Katona sehol nem volt. Érdekes, hogy egy párt képviselőjeként e szó asszociációja jut a képviselő 
úrnak eszébe. Érti, hogy a Jobbik gyakorlatilag ezek szerint egy félkatonai szervezet, ahol a 
tagokat katonaként nevesítik. Náluk ez nem így van. Az októberi dologra visszatérve: ennek 
legnagyobb harcosa és a számonkérése Morvai Krisztina, aki 180 fokos fordulattal fordított hátat a 
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Jobbiknak és ő volt az utolsó harcos az október 23-i események ügyében. Ezt talán akkor párton 
belül tessék leegyeztetni.  
Mocskolódás. Ki mocskolódik azért, mivel Hódmezővásárhelyen (Einsteint idézi: „valami ellen 
nem lehet küzdeni, csak valamiért”) mindent megtettek, hogy összeálljanak mindenkivel? Most 
akkor nem érti, hogy összeállnak, vagy nem állnak össze? Csak valami ellen, semmiféleképpen 
nem valamiért, mert ésszerű kampányban elhangzott irányelveket még nem hallott tőlük, csak 
mocskolódást. Ez helyi szinten hogyan zajlik? Gyűlöletgenerálással. Horvát képviselő úr 
munkásságának a 20%-a koncentrálódik a területére, 80%-ában állandóan azzal van elfoglalva, 
hogy a vele egy testületben ülők magánélete, személyi élete, hitele, családi állapota – 
hazugságokat generálva – hogyan publikálódik online felületeken. Ez méltó? Ez az ő munkássága? 
A judocsarnok kapcsán bebizonyosodott, hogy minden hazugság volt. Nagyon szeretik a judósok, 
nagyon magas színvonalon használják az épületet. Mindenfélét hazudoztak róla, majd a végső 
konklúzió az volt, hogy Horváth képviselő úr kommentjeiben azon viccelődött, hogy végül is ez a 
judocsarnok arra kellett - és ezerrel nyomták rá a lájkokat - , hogy a képviselőnőket a tatamin majd 
jól gerincre vágják. Ez tényleg roppant vicces, véleménye szerint pont méltó arra, hogy egy 
képviselő szavazatokat kapjon és így képviselje a területét. Majd hazaküldte őt a képviselő úr 
mosogatni, mert egy nőnek ott a helye. Sőt, finoman gyermeknemzésre is felszólította, hogy mikre 
gyúrjon. Ezzel szemben utána meglepődve látta, hogy bár ez a nőgyűlölet, fizikai erőszak nőkkel 
szemben a képviselő úrban dívik, a 2016-os vagyonbevallása szerint 0 forint bevétele volt, és 
minden a képviselő úr felesége nevén van szinte, tehát a képviselő urat eltartotta a felesége. Ha 
már méltatlan demokratikus szempontból, akkor emberileg is kérdezi, hogy ebben hol van a 
hitelesség? 
 
Nagy Tamás: köszöni, hogy ilyen gyorsan szót kapott.  
 
Takáts László: folynak az események, képviselő úr. Ő is csak kapkodja a fejét.  
 
Nagy Tamás: kapkodja a fejét, hogy mi történik itt. Már többször elmondta, hogy 2006. óta 
önkormányzati képviselő, eddig háromszor mondta azt, hogy véleménye szerint ennél már nincs 
lejjebb. Ezúton szeretne gratulálni Hörömpő Annamáriának, Horváth Gábornak és Csuri úrnak, 
sikerült lentebb vinni a mércét. Olyan mélységekbe taszították ezt a testületi ülést, hogy örüljenek 
abból, ha ebből a tévében semmi nem megy le, mert ez az említett személyekre nézve annyira 
szánalmas, bántó és sértő, hogy ő kér elnézést azoktól, akik látják, hogy ő is itt ül egy asztalnál 
velük, amikor arról beszélgetnek, hogy ki kivel a tatamin, gerincre vágva, ki kit akar lelövetni, 
mert nem úgy érti a golyót, az nem azt jelenti, csak arra utal. Szánalmas. Egy tanácsa lenne, 
mielőtt rátérne arra, amiért szót kért: ne olvassák a Jobbik lapját (ő is ezt teszi), és ne olvassák 
Horváth Gábor Facebook-bejegyzéseit, mert nincs értelme. Itt is csak azért hallgatja, hiszen ő is 
képviselő és joga van hozzászólni, de most már lassan így van Hörömpő Annamária 
hozzászólásával is, mert igazából a személyeskednek. Nem gondolja, hogy ez a városra tartozik, 
nem gondolja, hogy itt kéne egymásnak üzengetniük. Felnőtt emberek, akik megválasztott 
képviselők. A várossal kellene foglalkozniuk, és nem egymás lejáratásával. Ezt lezárta.  
Ami miatt szót kért az előbb: Dr. Ferenczi Norbert nagyon ügyes jogászi húzással az előző 
napirendi pontban ügyrendben lezárta a napirendi pontot, holott úgy gondolja, a hozzászólása 
érdemi volt az Elios üggyel kapcsolatban. Azt mondták, hogy a kérdések napirendben 
kezdeményezze újra, hát akkor most kezdeményezi. Polgármester úr tájékoztassa a Képviselő-
testületet a 2015-ös szerződés aláírása óta Elios ügyben közvilágítás korszerűsítése, bővítése 
kapcsán milyen megkeresések érkeztek Cegléd Város Önkormányzatához, legyen ez hatóság vagy 
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bármilyen nyomozati szerv, vagy legyen egyszerűen csak az OLAF, vagy az OLAF bármilyen 
társszerve Magyarországon. Azért próbálja így bővíteni a kört, hogy megkapjanak minden 
információt. Az is jó, ha írásban megkapja ezeket az információkat, akár kronológiai sorrendben 
felsorolva, hogy milyen megkeresések érkeztek, és milyen válaszok indultak ki innen, az 
Önkormányzattól.  
Polgármester úr azt mondta, hogy Csuri Károly úr kezdeményezze, hogy tájékoztatókat kérjenek, 
hogy ezen túl milyen megkeresések érkeztek Cegléd Város Önkormányzatához. Szeretné 
polgármester úr figyelmét felhívni, hogy az elmúlt években is évi 3-4 alkalommal tájékoztatót 
szoktak kapni Cegléd város peres ügyeiről. Nem emlékszik, hogy az elmúlt időszakban egyszer is 
említették volna, hogy akár az OLAF-tól vagy a NAV-tól, vagy bármilyen szervtől megkeresés 
érkezett valamilyen nyomozati ügyben (adatbekérés vagy bármi), de hogy ne legyen félreértés a 
jövőben ezután azt kéri, hogy akár az SzMSz-t módosítsák, tegyék bele, hogy negyedévente a 
polgármesternek vagy a jegyző asszonynak kötelessége beszámolnia a peres ügyekből – 
kiegészítve minden olyan megkereséssel, ami bármilyen peres ügyet vagy nyomozati ügyet 
generálhat maga után. Ha viszont ez benne van az SzMSz-ben, akkor kérdezi, hogy miért nem 
kapták meg ezt a tájékoztatást az elmúlt időszakban?  
 
Rimóczi Gábor: ritka az ilyen érzelmi vihar, ami ezen a testületi ülésen lett. Most, a kamerák előtt 
szeretné kijelenti, hogy szerelmes a feleségébe, úgyhogy Horváth Gábor úr ne is kérdezze meg ezt 
tőle. Komolyra fordítva a szót, most intézményvezetőként, igazgatóként, pedagógusként szeretne 
szólni egy pár szót. Évek óta küzdenek azzal a különös problémával, hogy a gyerekek 
mobiltelefont használnak, és már nagyon örülne annak is, ha csak telefonálásra használnák vagy 
éppen játékra. De sajnos a közösségi médiát bújják, napi szinten, percre pontosan mindenről 
tudnak. És itt kapcsolódik Nagy Tamás hozzászólásához, amiben jelezte, hogy ne olvassák a 
Jobbik bejegyzését. Sajnos a gyerekek megteszik. Abba most ne menjenek bele, hogy egy 18 év 
alatti gyereknek hogy lehet közösségi oldalhoz hozzáférése – ez egy másik dolog. De tudnak róla. 
Mindannyian közszereplők az itt lévők, és ilyen módon valamilyen szinten példaképek a gyerekek 
előtt. Ilyen lelövős, disznóval ábrázoló képeket a gyerekek nem biztos, hogy ugyanúgy fogadják, 
mint a felnőttek. Itt kapcsolódna Horváth Gábor képviselő úrhoz: ugyanezen a médián olvasta, 
hogy most már fizetést is kap. Örül annak, hogy most már ő is megélhetési politikus lett (csak 
csendesen jegyzi meg, az igazgatói bér meg sem közelíti Horváth úr bérét, de ez csak egy kis 
irigység benne, csak a poén része). De ha már ilyen megélhetési politikus lett, akkor kéri, hogy ezt 
a pénzt ill. ezt a hatalmat másra fordítsa, ne gyomorforgató hazugságokra. Próbáljanak meg úgy 
politizálni, kedves ellenzék, hogy április 9-én is tudjanak egymás szemébe nézni, és később 
esetleg a gyerekeiknek ne kelljen magyarázkodni.  
 
Horváth Gábor: nem is tudja, belefér-e 5 percbe.  
 
Takáts László: már nincs 5 perce a képviselő úrnak, mert másodszorra szól hozzá.  
 
Horváth Gábor: kicsit úgy érzi, hogy van némi különbségtétel két munkaszerződés között, amiben 
az egyik az ugye például egy Kovács Gábor féle tanácsadói szerződés, aminek például 
tanácsadóként a lényege az, hogy hogyan titkosítsák például a 11 millió forintos kommunikációs 
stratégiájukat. Az asszisztens pedig azért kapja a pénzt vagy a fizetését – nyilván láthatják a 
vagyonnyilatkozatából, hogy nem gyarapodott Mazda6-ossal, vagy éppen új földbirtokokkal, 
pedig ugye azért kapja a pénzt, hogy amikor bemegy a Vassily Kft. éttermébe, akkor a számlát 
valami ellenében el tudja kérni, nyilván ezért fizetni kell, és be kell mutatni, hogy hoppá, itt 
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valami gond van. Egy polgármesteri összeférhetetlenség eseténél a romániai cégbíróságtól lehívott 
cégbírósági adatok bizony darabonként 30.000 forintnyi euróba kerülnek. Tehát nem mindegy, 
hogy tanácsadó, vagy pedig az ő munkaköre. Egy részről. Másrészről a több száz és százmillió 
forintnyi médiájuk mögött ez a nettó 300.000,- Ft lapul. tegye a szívére a kezét a képviselőtárs: 
arányos? Méltányos? Tisztességes? Tisztességes egy olyan ember szájából hallani ezeket a 
dolgokat, aki eltitkolja a földalapú támogatásait? Hát nem szégyelli magát, Hörömpő kisasszony? 
Nem szégyelli magát? Aki tisztességesen bevallja és elmondja, hogy mi van, mi a helyzet, és áll 
elébe, az gyanúsítja meg, aki hazudik, lop és csal? Az? Ne gyanúsítgassa őt. Egyrészről. 
Másrészről meg nem érdekli, hogy kibe szerelmes.  
Ha már golyó meg disznó, akkor – kéri Nagy Tamást, ne figyeljen – azt azért jó tudni, hogy miért 
is vannak ezek a hasonlíttatások. Mivelhogy az országos kampány felé közelednek és látja, úgy 
várják már… 
 
Takáts László: jelzi, hogy képviselő úrnak lejár a 3 perces hozzászólási ideje, meg fogja vonni tőle  
a szót.  
 
Horváth Gábor: a mondatot be lehet fejezni?  
 
Takáts László: igen. 
 
Horváth Gábor: látja, úgy várják már a képviselőtársai a választásokat, mint egy sirályokkal teli 
szabadstrandon a tarisznyarák a dagályt. Mást nem tud erre mondani.  
 
Takáts László: köszönik a magasröptű hozzászólást.  
 
Takátsné Györe Anett: nagyon rövid lesz. Köszöni Nagy Tamás hozzászólását, függetlenül attól, 
hogy nem egy szekéren ülnek, ennek ellenére teljesen egyetért azzal, amit mondott. Ennél 
mélyebbre már nem lehet süllyedni. Nem akarja még egyszer felolvasni, amit Csuri úr 
egyértelműen leírt. Elég szégyenletes és sajnálatos, hogy ezen a szinten politizálnak. Horváth 
Gábor képviselő úrnak javasolja, hogy szerezzen maga mellé valaki fordítót, mert 
értelmezhetetlen, amiket elmond, nincs tartalommal megtöltve. Előre jegyzetelt valamiket 
felolvas, de összefüggésében értelmezhetetlen. Nem tudják értelmezni, hogy miket mond. 
Próbáljon segítséget kérni, vagy pontosabban írja le a jegyzeteit. 
 
Dr. Ferenczi Norbert: objektív információt célzó kérdéssel szeretné a jelenlévő sajtó munkáját 
segíteni. A kérdések hevében felpaprikázódott egy picit a hangulat, de mindig az adott témához 
kérdeznek, és soha nem készülnek előre, és ez a készületlenség határozza meg ma is a munkát úgy 
látja, egy-két képviselő kolléga vonatkozásában. Azt szeretné megkérdezni, hogy a sokkal több 
készületet igénylő interpellációból hányat adtak be a képviselő kollégák az elmúlt időszakban? Ha 
segíthet azzal válaszolni, hogy egyet sem, akkor jól téved-e, vagy kérdezze meg? Talán jegyző 
asszony vagy polgármester úr emlékszik.  
 
Rimóczi Gábor: nem kell válaszolni Horváth képviselő úrnak, csak helyesbíteni szeretne, mert 
tévedésben van: nem a tisztességről kért, csak azt kérte, ha hatalmában áll, akkor tisztességesebb 
politikát kért.  
 
Horváth Gábor képviselő úr elhagyta az üléstermet.  
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Takáts László: több hozzászólást nem lát a kijelzőn.  
Először Nagy Tamás képviselő úr által felvetett kérdésekre természetesen írásban válaszolnak. De 
azért egy-két gondolatot szeretne ehhez hozzáfűzni. Azt kéri tőle, mert nem egyértelmű a dolog 
(sok minden nem egyértelmű mostanában), hogy miről kér tájékoztatást. Azt gondolja, hogy a 
peres ügyekről adnak tájékoztatást. Az, hogy megkeresés érkezik, arról nem adtak tájékoztatást, de 
adhatnak. Zárszámadáskor adnak tájékoztatást, elmondta jegyző asszony.  
(Horváth Gábor képviselő úr visszatért az ülésterembe.) 
Az OLAF üggyel kapcsolatban egy dolgot szeretne leszögezni és elmondani most: ahogy mondta, 
nagyon sok megkeresés érkezett be. Minekutána az info törvény alapján és az Európai Uniós 
törvények, szabályok alapján az adatgazdának a hozzájárulása kell ahhoz, hogy kiadjanak ilyen 
jellegű adatokat, amíg ezeket nem birtokolják, addig nem adnak ki adatokat. Ezt leírták 
mindenkinek. Szeretné felhívni főleg a Jobbik figyelmét arra, hogy legyenek kedvesek egyeztetni 
(Csuri képviselő úr talán beszél Horváth képviselő úrral, bár úgy tudja, hogy Horváth képviselő úr 
valami másik felhőben van, másik Jobbik szervezet tagja, nem is a ceglédié, ezt nem is tiszte 
követni), de annak nem látja értelmét, hogy ugyanazt a kérdést felteszi a képviselő úr, majd egy 
hét múlva Horváth képviselő úr betűről-betűre ugyanazt megkérdezi. Talán legyen olyan kedves, 
adja át neki a választ, amit megkapott. Válaszolnak azokra a kérdésekre, amikre válaszolni tudnak, 
és amikre tisztük válaszolni. Arra vonatkozólag, hogy az OLAF-fal kapcsolatban mi a helyzet, 
megírták az átlátszó.hu-nak, a Direkt36-nak (a HírTv még nem kérdezte, de most elmondja a 
kamerába), amíg nem bírják az OLAF-nak ill. az ügyészségnek a hozzájárulását, addig ezeket az 
anyagokat nem adhatják ki. Nem arról van szó, hogy nem akarják kiadni, hanem nem adhatják ki, 
hiszen az Önkormányzatra is vonatkoznak azok a szabályok, amik másra vonatkoznak. Írásban 
fognak természetesen választ adni. Az itt elhangzottak kapcsán annyit szeretne mondani, hogy 
szintén nagyon várja már április 9-ét, bár nincsenek hiú ábrándjai arra vonatkozólag, hogy ez a 
fajta színvonal, amit sikerült – leginkább Horváth Gábor úr áldásos tevékenységének 
köszönhetően – megütni, nem fog csökkenni vagy változni. Azt, mint a város polgármestere, 
szeretné elmondani, hogy az egy dolog, hogy politikailag nem értenek egyet, az is egy dolog, hogy 
másképp látják a világ folyását. Nagy Tamás képviselő úrral szemben jómaga már 1998 óta ül 
ebben a Képviselő-testületben, és sok minden látott, szintén ült ellenzéki oldalon, de soha nem 
ragadtatta magát olyan szintre, hogy akár bármelyik képviselőtársának a családját, identitását vagy 
bármi mást pocskondiázott volna. Erre a szintre eljutottak. Volt alkalma Horváth képviselő úrral 
ülni televízió műsorban, amikor mindenféle ködös válaszokat adott. Egyébként pedig arra 
vonatkozólag, hogy ki mit ír le, valóban a képviselő úr jobb, ha bejegyzéseket tesz, mert ott az, aki 
segít a képviselő úrnak, talán szabatosan tud fogalmazni. Azt kéri, hogy az esti időszakban ne 
nagyon tegye, mikor már esetleg jobb hangulatban van, mert az a bejegyzések nyelvtani 
színvonalára is kihatással lehet.  
Egyébként azon dolgok közül, amiket képviselő úr elmondott csak egy dolog ütötte meg a fülét … 
 
Horváth Gábor: erre lehet válaszolni?  
 
Takáts László: befejezheti?  
 
Horváth Gábor: nem. Lehet erre válaszolni?  
 
Takáts László: megtisztelte a képviselő urat azzal, hogy végighallgatta.  
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Horváth Gábor: ha lehet erre válaszolni, akkor marad. Ha nem lehet, akkor nem marad itt. Lehet 
válaszolni?  
 
Takáts László: megtisztelte a képviselő urat azzal, hogy végighallgatta. Az ülésnek ő a levezetője 
még, és ameddig ebben a székben ül, addig kéri a képviselő urat, hogy hadd folytassa azt, amit 
elkezdett, mert ő is végighallgatta a képviselő urat.  
 
Horváth Gábor: megszólítás után lehet válaszolni?  
 
Takáts László: végig fogja mondani, utána válaszol képviselő úrnak. Tehát az megütötte a fülét, 
hogy a képviselő úrnak a jövedelme, a tisztességes munkához való jog megilleti a képviselő urat. 
Érdekesnek találja, hogy mennyibe kerültek a romániai cégbírósági lehívások. Úgy tudta, hogy azt 
egy nevét nem vállaló Facebook oldal dobta fel, és képviselő úr csak felvállalta, mert ez eddig így 
volt tálalva, de itt is kibújt a szög a zsákból, hogy hol és mi mögött ki áll. De ebbe nem is szeretne 
annyira belemenni. Azt gondolja, hogy méltatlan Cegléd városához az a viselkedés, amit a 
képviselő úr tanúsít. Kéri, hogy a választások után gondolkodjon el azon a képviselő úr, hogy ha 
bejön ebbe a terembe, akkor azokhoz az emberekhez, akiknek a képe a falon van, azokhoz az 
emberekhez, akik ebben a teremben dolgoztak, méltó-e az, amit a képviselő úr csinál? Úgy 
gondolja, hogy nem. Ez a saját véleménye. Képviselő úrnak szíve joga a véleményét elmondani, 
szíve joga azt kinyilvánítani, hogy hogy látja a világot, ehhez semmi köze nincsen. De azt 
gondolja, hogy mint Cegléd város Képviselő-testületének tagja, mint a város képviselője, a 
képviselő úrra is vonatkoznak bizonyos olyan, etikai és viselkedési szabályok, amelyeket kér 
betartani. Hogy ezeket a képviselő úr nem tudja betartani, az nem a saját problémája, ahogy azzal 
sem tud mit kezdeni, ahogyan a képviselő úr viselkedik a testületi üléseken. Erre vagy 
megtanították a képviselő urat, vagy nem. De hogy a várost hogy képviseli, és mit tesz, arra kéri, 
hogy figyeljen oda. Kéri, hogy ezt a hangnemet, ezt a fajta stílust egyszer s mindenkorra, ezeknek 
a termeknek a falain legyen kedves kívül hagyni, ha eljön ide testületi ülésre.  
 
Csuri Károly: a jégpálya rentabilitásával kapcsolatban szeretne információt kapni.  
Nagyon átcsúszott ez az ülés politikai síkra, de nem Nagy Tamás, nem Bobál úr vagy nem jómaga 
kezdték a politikai síkra való terelést, hanem ott. Egyébként pedig ezeknek az állapotoknak 
véleménye szerint gyökeresen az a gyökere, hogy nincsen párbeszéd. A párbeszéd kialakításának 
és a lakossággal való kommunikációnak – amibe saját magát is beleérti -, ennek kialakításának 
mindig, akármilyen színű, mindig a kormányzat, a helyi vagy az országos kormányzat a fő 
felelőse. Egyébként úgy véli, hogy április 9-én is felkel a nap.  
 
Takáts László: Horváth Gábor úrnak egy rövid viszontválaszra adja meg a szót. Többet nem fog 
szót adni.  
 
Horváth Gábor: szeretné jelezni ugyanazt, amit Csuri képviselő úr elmondott: soha egyetlen 
egyszer sem került Facebook-os bejegyzés a Képviselő-testület elé, soha egyetlen egyszer sem 
kezdeményezett unintelligens vitát a Jobbikos képviselő. A személyeskedéseket kizárólag a 
testületi üléseken Hörömpő Annamária kezdeményezi. 
Másrészről töredelmesen bevallja, hogy az Inoxvill-től kért, pár helyről még kért árajánlatot a G-
1-es csatorna lefedése, elkerítése kapcsán. Azt szeretné megkérdezni polgármester úrtól, hogy 
polgármester úrnak sikerült-e valamiféle másfajta árajánlatot bekérnie, ami esetlegesen olcsóbb a 
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ü l é s t tart a Városháza Dísztermében, melyre tisztelettel meghívom. 
 

NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  
 
1.) Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete beszámolója a „Gondoskodás”  E 

Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 2017. évi feladatellátásáról 
Szakmai előterjesztő: Szlankó Andrea intézményvezető 
 

2.) Családok átmeneti otthona ellátás biztosítása M 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
 

3.) IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a támogató szolgálat és a  E 
fogyatékos személyek nappali ellátásáról 
Szakmai előterjesztő: Mátékovitsné Petróczi Katalin szakmai igazgató 
 

4.) IRMÁK Nonprofit Kft. beszámolója a balatonszárszói ifjúsági tábor üzemeltetéséről E 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
 

5.) A Ceglédi Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója és 2018. évi munkaterve E 
(A mellékleteket - terjedelmükre való tekintettel - kizárólag elektronikus formában mellékeljük. 
Amennyiben szükséges biztosítjuk a nyomtatott formátumban történő hozzáférést is. Kérem, ezen 
igényét legkésőbb a bizottsági üléseket megelőző napig szíveskedjen jelezni a titkárságon.) 
 

6.) Döntés a Széchenyi Úti Óvoda átszerezéséről – az Ugyeri Tagóvoda férőhely bővítése M 
 

7.) Az óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása a 2018/2019. nevelési évre,  E 
az óvodák éves nyitvatartási idejének meghatározása  
Szakmai előterjesztő az 5-7. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 
 

8.) A gyermekek nyári napközbeni felügyeletének megszervezése E 
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
 

9.) 2018. évi közbeszerzési terv  E 
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
 

10.) Vételi jogról történő lemondás a Ceglédi GULÁG-GUPVI Emlékhely kialakítása kapcsán M 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző és Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin kontroller 
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11.) Nemzeti Infrastruktúra Zrt. vételi ajánlata M4 autópálya M0-Cegléd közötti szakaszának  M 
megvalósítása érdekében 
 

12.) VP6-19.2.1.-38-8.1.5-17 Vállalkozói készségek fejlesztése és hátrányos helyzetű  M 
csoportok felzárkózásának segítése című felhívásra pályázat benyújtása  
 

13.) A 385/2017. (XII.14.) Ök. határozat módosítása  E 
Szakmai előterjesztő a 11-13. napirendeknél: Dr. Nagy Lajos aljegyző  
 

14.) Cegléd Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata E 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 
15.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő M 

 partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása – Rendelet 
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 
 

16.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának  M 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása – Rendelet  
Szakmai előterjesztő: Bónácz Rudolf 
 

17.) VP6-19-2.1-38-8.1.6-17 pályázat benyújtása M 
Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető, CVF Kft.  
 

18.) 1633/8 hrsz-ú ingatlanrész értékesítése E 
 

19.) 1649/4 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása E 
 

20.) 2631/61 hrsz-ú ingatlanból 179 m2 nagyságú ingatlanrész vásárlása E 
 

21.) 5396/48-56 és a 5396/60-68 hrsz-ú ingatlanok kijelölése értékesítésre M 
 

22.) 6915/17 hrsz-ú ingatlan kijelölés értékesítésre M 
 

23.) 9711 hrsz-ú ingatlan kijelölés értékesítésre M 
Szakmai előterjesztő a 18-23. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető, Várvag Kft.  
Előterjesztő az 1-23. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

24.) Önálló képviselői indítvány – A ceglédi sportszervezetek finanszírozásának átszervezése E 
Előterjesztő: Csuri Károly önkormányzati képviselő 
 

25.) Önálló képviselői indítvány – OLAF jelentés E 
Előterjesztő: Csuri Károly önkormányzati képviselő 

 
26.) Beszámoló a 2017. évi Humán Pályázati Keret felhasználásáról E 

Szakmai előterjesztő: Kónya Ágnes elnök 
 

27.) Beszámoló a 2017. évi Városvédelmi és Idegenforgalmi Keret felhasználásáról E 
Szakmai előterjesztő: Klément György elnök 
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28.) Beszámoló a 2017. évi Közbiztonsági Pályázati Keret felhasználásáról E 
Szakmai előterjesztő: Dr. Ferenczi Norbert elnök 
 

29.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról E 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő a 26-29. napirendeknél: Takáts László polgármester 

 
30.) Egyebek 
 
31.) Kérdések, interpellációk 
 
ZZÁÁRRTT  ÜÜLLÉÉSS::  
 
32.) 1956-os emléktábla Veres László nemzetőr parancsnok tiszteletére M 

 
33.) Pantheon-tábla állítása M 

Szakmai előterjesztő a 32-33. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő a 32-33. napirendeknél: Takáts László polgármester 

 
34.) Egyebek 
 
Cegléd, 2018. március 14. 

 
 

Takáts László 
polgármester 

 
Tájékoztató anyagok: 
- Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-én meghozott határozatai  


