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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 19-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, Bobál István, Csuri Károly, 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.  
 
Távolmaradását jelezte: Dr. Ferenczi Norbert 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. Az ülésről távolmaradását jelezte: Dr. Ferenczi Norbert képviselő úr. 
 
Az előzetesen kiküldött napirendekhez módosítást tesz. A Képviselő-testület helyben osztott 
anyagként kapta meg a 11-13. napirendi pontként a meghívóban előzetesen jelzett 
előterjesztéseket. Ezen túlmenően a Nyilvános ülés 16. napirendi pontja elé javasolja felvenni a 
most helyben osztott „Szolgáltatatói részvény eladásról értesítés”, „Bírósági ülnökök választása”, 
a „Cegléd-Jiaxing gazdasági együttműködési megállapodás aláírása”, a „Haszonkölcsön szerződés 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre” és a „Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány 
támogatás” című előterjesztéseket. 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.  
 
NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  
 
1.) A Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének 2017. évi beszámolója 

Szakmai előterjesztő: Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok 
 
2.) A Ceglédi Rendőrkapitányság Vezetőjének 2017. évi beszámolója a közbiztonság helyzetéről 

Szakmai előterjesztő: Török Csaba kapitányságvezető 
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3.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának beszámolója a 
tanyagondnoki szolgálat 2017. évi feladatellátásáról 
Szakmai előterjesztő: Takács Péter szakterületi vezető  
 

4.) A Ceglédi Szakképzési Centrum alapító okirat módosításának önkormányzati véleményezése 
 

5.) Az óvodák 2018/2019 nevelési év beiskolázási tervének megtárgyalása 
Szakmai előterjesztő a 4-5. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 
 

6.) Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2018. I. negyedévében  
 

7.) Ceglédi Kézilabda Klub SE visszatérítendő támogatási kérelme  
Szakmai előterjesztő a 6-7. napirendeknél: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető  
Előterjesztő az 1-7. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

8.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata - Rendelet 
Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető 
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
 

9.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázathoz 
 önerő biztosítása 

 
10.) Ceglédi Termálfürdő Kft. vezető tisztségviselőjének megbízása 

 
11.) Ceglédi Vasutas Sportegyesület kérelme – Malomtó széli sporttelep beruházás 

 
12.) Ceglédi Vasutas Sportegyesület kérelme – Sportuszoda fejlesztés 

Szakmai előterjesztő a 9-12. napirendeknél: dr. Nagy Lajos irodavezető 
 
13.) Gál József Sportcsarnok TAO fejlesztése 

 
14.) PM_ONKORMUT_2018 pályázat benyújtása 

Szakmai előterjesztő a 13-14. napirendeknél: Szebeni Dávid ügyvezető 
 

15.) 4323/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
 

16.) Szolgáltatatói részvény eladásról értesítés 
Ügyintéző: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
 

17.) Bírósági ülnökök választása 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

18.) Cegléd-Jiaxing gazdasági együttműködési megállapodás aláírása  
Szakmai et.: Szebeni Dávid, ügyvezető  
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19.) Haszonkölcsön szerződés nem lakás céljára szolgáló helyiségre 
Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető 
 

20.) Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány támogatás  
Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné pénzügyi irodavezető 

 
21.) A 2018. I. félévi munkaterv módosítása 

 
22.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Szakmai előterjesztő a 21-22. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő a 9-22. napirendeknél: Takáts László polgármester 

 
23.) Egyebek 
 
24.) Kérdések, interpellációk 
 
ZZÁÁRRTT  ÜÜLLÉÉSS::  
 
25.) Egyebek 
 

# 5297 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 
 

A napirendek megvitatása előtt a Képviselő-testület 1 perces néma felállással emlékezik a 
nemrég elhunyt Kiss Csaba tűzoltóparancsnokra és Kiss Attila borászra.  
 
 
1.) NAPIREND: A Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének 2017. évi beszámolója 

Szakmai előterjesztő: Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 
Takáts László: köszönti az ülésen Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok urat és Nagy Péter 
kirendeltség-vezető urat. Az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági Bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok: köszöni, hogy Kiss Csaba bajtársukról a Képviselő-testület is 
megemlékezett, fájó dolog ez a tűzoltóság számára. 22 évig dolgozott a parancsnok úrral, akinek 
halála megrázó volt. 
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A bizottsági ülésen beszámolt a parancsnok úr, ezért az ő beszámolóját itt a testület előtt néhány 
mondatban kiegészíti.  
A ceglédi katasztrófavédelmi kirendeltség vonatkozásában a 2017. évben is – mint ahogy a 
korábbi évek gyakorlatában is – kidomborodott az, hogy a két hivatásos tűzoltóság valamint az 
önkormányzati tűzoltóság közül a Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság káresetszáma 
jelentősen eltér a másik két tűzoltóságétól. A 2017. évben 52%-ban érintette a káreseti 
beavatkozások számában a Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot. Káresetben gazdag év van 
mögöttük, és a 2012. bázisévnek tekintett évben alig volt több káresetük, mint az elmúlt 
esztendőben. Kaptak új szereket. Az új technikai eszközök rendszerbe lettek állítva, az állomány a 
megfelelő képzéseken részt vett, és most már az új szerek leváltották az úgymond korosodó 
szereket. Teljes mértékben beváltották az új szerek a hozzájuk fűzött reményeket. Nagyon sok 
káresetnél bizonyítottak az elmúlt év során. 
A 2017. évben is beazonosították azokat a kockázati helyszíneket, amelyeket a korábbi években is 
felülvizsgáltak, megnézték, hogy a korábbi évek tapasztalataihoz képest megváltoztak-e bizonyos 
körülmények. Folyamatosan rajta tartják a szemüket a környező beruházásokon, az 
infrastrukturális változásokon (M4 autópálya építése). A parancsnokság szempontjából lehet, hogy 
sok mindent újra kell gondolni, a vonulási útvonalakat és egyebeket. 
Idén márciusban volt egy operatív törzs összehívva a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen, 
amikor a hétvégén bent voltak a kollégák és a hóhelyzettel, a várt hóhelyzettel kapcsolatosan 
minden rendelkezésre állt, hogy ha olyan intézkedéseket kell hozni, ami már adott esetben a 
hivatásos tűzoltóság jogkörét meghaladja, akkor készenlétben álljanak és készek voltak adott 
esetben intézkedéseket hozni a káresemények felszámolása érdekében.  
Nagyon örvendetesnek tartja, hogy a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen a fluktuáció 
elenyészőnek mondható. Szerencsére a támogatásokból tudnak olyan állománymegtartó 
intézkedéseket tenni, amivel az állomány elhelyezési körlet tekintetében jobban érzi magát. 
Meglehetősen jó az állomány hangulata, nem nagyon kívánnak elmenni tőlük a kollégák. Ennek 
azért van nagy szerepe, mert aki esetleg leszerel, elviszi magával a több tízéves tűzoltói 
tapasztalatot, pedig erre most nagy szükségük van.  
Nagyon pozitív a társadalmi megítélésük, rendszeresen kapnak a rendezvényeket, vagy a nyitott 
szertárkapus programokat követően a társadalomtól visszajelzéseket e-mailek, levelek vagy 
gyerekrajzok formájában. Úgy véli, ez a visszajelzés nagyon erősíti a kollektívát.  
A tavaly október végén – november elején történt viharkárról elmondja, hogy pár nap alatt 180 
káresetet kellett a készenléti állománynak felszámolnia. Ezen ügy kapcsán is nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptak.  
Most, a tavaszi vegetációtüzes időszakokban a tűzoltóság és a katasztrófavédelem a preventív 
tevékenységekre nagy hangsúlyt fektet, lehetőség szerint minél több médiafelületen megjelennek, 
köszönetet mond az Önkormányzatnak azért, hogy lehetőséget ad arra, hogy a helyi kiadványban 
időnként egy-egy cikket megjelentethessenek. Az elkövetkező 2-3 hétben – ahogy a meteorológiai 
előrejelzéseket látják – a szabadtéri vegetációtüzeknek van. Tegnapelőtt Nagykátán egy fékhibás 
vasúti szerelvény 22, egymástól független helyszínen gyújtotta ki a vasúti töltés oldalát – ezekkel 
jelenleg még nem sok mindent tudnak csinálni, de igyekeznek mindent megtenni.  
Ennyivel kívánta parancsnok úr beszámolóját kiegészíteni.  
 
Takáts László: megköszöni a parancsnokságnak ill. a teljes személyi állománynak azt a munkát, 
amit végeznek. Valóban eseménydús volt az elmúlt év, ezt a képviselők is érzékelték, hiszen 
pontosan az októberi káresemény kapcsán elég komoly együttműködés volt a tűzoltóság és a város 
között, de más eseményeknél is így van ez. Bíznak benne, hogy a fent említett beruházások (M4, 
stb.) a következő években a tűzoltóság, katasztrófavédelem munkáját is meg fogják változtatni, 
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hiszen leginkább a baleseti és egyéb kár elhárításoknál az M4-es volt az, ahol nagy esetszámban 
kellett kivonulni.  
Természetesen a tűzoltóság továbbra is számíthat Cegléd városára. Kéri, hogy az állománynak 
adják át a Képviselő-testület üdvözletét és jókívánságait, valamint köszönetüket az eddigi 
szolgálatért.  
 
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.  
 

103/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Petrányi Sándor tű. őrnagy úrnak, a Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

vezetőjének a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltóság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

2.) Köszönetét fejezi ki a Ceglédi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományának a 
város illetve a térség érdekében 2017. évben végzett munkájáért. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5298 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
2.) NAPIREND: A Ceglédi Rendőrkapitányság Vezetőjének 2017. évi beszámolója a közbiztonság 

helyzetéről 
Szakmai előterjesztő: Török Csaba kapitányságvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 
Takáts László: köszönti az ülésen Török Csaba kapitányságvezető urat és dr. Göblyös Péter vezető 
ügyész urat. A két szerv munkája nagyban meghatározza a biztonságérzetet. Az előterjesztést a 
Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
 
Török Csaba kapitányságvezető: az anyagból szeretne kiemelni néhány adatot ill. úgy véli, olyan 



6 

időszakon van túl, amely elég sok lehetőséget ad számára ahhoz, hogy mélyrehatóan tudja 
értékelni Cegléd és a járás közbiztonságát, hiszen ez a 6. alkalom, hogy beszámolhat a Képviselő-
testület számára. Kicsit tart is ettől a dologtól mindig, de azt vallja, hogy mindenkinek éreznie kell 
annak a súlyát, hogy ez egy hivatás, és óriási felelőssége van a kapitányság állományának, hiszen 
nagyon sok olyan feladat áll előttük, amit tisztességgel, becsülettel és megfelelő szakmaisággal 
kell kezelni. Ennek alapja az, hogy alázattal és a legjobb tudást adva álljanak a törvénytisztelő 
állampolgárok szolgálatában, és ugyanezzel a feltételrendszerrel, csak más megközelítésben azon 
állampolgárok számára, akik bűncselekményeket, jogsértéseket követnek el.  
Örül annak, hogy ügyész úr ismét itt van. Ezek az eredmények nagy részben neki is köszönhetőek. 
Ügyész úr kisgyerekeket nevel, és nagyon sok esetben éjszaka írja a vádiratokat, tehát nagyon sok 
olyan munka van mögötte, ami sok lemondással jár. Van egy olyan műhelytitok is, hogy a BV 
intézetekben dr. Göblyös Péter nem egy jól csengő név, sokan emlegetik az ő nevét. Ezúton is 
köszöni ügyész úrnak, hogy itt van és támogatja őt. Köszöni az Önkormányzatnak, hogy a 
mindennapi munka során is segítséggel fordulnak a rendőrség felé és olyan javaslatokkal élnek, 
amit a napi munkába beépíthetnek. Bízik abban, hogy a képviselők is ezt tapasztalják a rendőrség 
részéről. A közös munka szempontjából ez kiemelkedően fontos, hiszen a közbiztonság 
megteremtése közös feladat, mindenkinek lehet erre vonatkozó okos, előremutató gondolata.  
A napi munkát támogatja a mezőőrség – ami egyre szilárdabban, egyre jobb szakmaisággal 
működik -, a polgárőrség, a közterület-felügyelet.  
Volt a városnak egy olyan időszaka, amikor a közbiztonság mindennapi téma volt. Ez a 2012. év 
volt, amikor a bűnügyi fertőzöttség, tehát a százezer lakosra jutó bűncselekmények számát jelenti. 
Ez egy elméleti adat, hiszen a járásban nem élnek ennyien, de ez 5.385 esemény volt 2012-ben. 
Ezzel az adattal Pest megyében ez a járás a legfertőzöttebb járás volt. 2017-ben ez 1.698-ra 
csökkent, amivel a 13 működő rendőrkapitányság illetékességi területét tekintve a 9. helyre 
csúsztak le, ami mindenképpen figyelemreméltó.  
Kiemelt bűncselekményi kategóriába sorolnak 14 bűncselekményt sorolnak, ezeket azért értékelik 
kiemelten, mert a jogi megítélésük is kiemelt, de a lakosság közbiztonság érzetét is kiemelten 
befolyásolja. Ezen adat 2012-ben 587 volt Cegléd közigazgatási területén, ami az elmúlt évben 
már csak 88 volt. 
A csökkenő bűncselekményi számokhoz párosul egy igen jól alakuló, javuló nyomozási 
eredményesség, ami azt jelenti, hogy az eljárásokban egyre nagyobb arányban tudják a 
nyomozásokat eredményesen befejezni.  
Szintén közös feladat, de alapvetően a rendőrségnek van ebben legtöbb lehetősége, a 
közlekedésbiztonság, ami viszont nem mutat ilyen jó képet, de országosan is hasonlóképpen 
alakul. Országos vezetői értekezleten a belügyminiszter úr úgy fogalmazott, hogy a magyar 
rendőrség a közbiztonság, a bűnügyi tevékenység, bűnüldözés kapcsán Európa szintjén élen jár, 
viszont a közlekedésbiztonság tekintetében sereghajtó. Ez szomorú, mert a városban is ezeket a 
folyamatokat lehet tapasztalni. Próbálnak az aktuális jogszabályi környezetben minél 
eredményesebben fellépni, de a társadalom szempontjából is szomorú, hogy nem ismerik fel a 
veszélyes dolgokat, és többen meghalnak, megsérülnek, vagy anyagi kár keletkezik éves szinten 
közlekedési balesetben, pedig tudatosabb odafigyeléssel ez megelőzhető lenne. Abban a 
dilemmában vannak, hogy néha nem tudják, mi lenne a jobb: büntetni vagy szép szóval 
megelőzni, mert mindkét dologban kapnak hideget és meleget, de nyilván ez a rendőrség szakmai 
felelőssége, hogy eldöntsék, melyik irányba kell elmozdulniuk. Cegléd városát érintően nagyon 
sok teendője van a kollégáknak és neki is. Egyébként ezt az irányt úgy próbálják kezelni, hogy 
nemcsak a jogsértőkkel szemben lépnek fel, hanem az az elvárása az érintett osztály irányába, 
hogy ha a városban bármikor azt tapasztalják, hogy olyan közlekedési probléma van 
csúcsidőszakban, reggeli, délután időszakban, akkor igenis ki kell szállni az autóból, ha szükséges, 
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karos forgalomirányítással vagy egyéb módon segíteni kell a forgalmat. Azért, hogy érezze, lássa 
a lakosság, hogy nemcsak a jogsértőkkel szemben lépnek fel, hanem egyéb problémák esetén is 
teszik a dolgukat.  
Tájékoztatja a testületet, hogy 2018. január 1-től sem állt meg az élet, próbálják a megkezdett 
folyamatokat továbbvinni. Nagy érdeklődés övezte a közelmúltban egy nagyon komoly 
kábítószer-terjesztői hálózattal szembeni fellépést. Törekszenek arra, hogy minél 
eredményesebben és látványosabban végezzék ezt a munkát pont azért, hogy a megelőzés szerepe 
előtérbe kerüljön. A hajnali órákban a Terrorelhárítási Központ is közreműködött ebben a 
tevékenységben, és igen nagy számban kerültek előzetes letartóztatásba bűnelkövetők. Az a 
tendencia, amiről a 2017. év is szólt, tovább folytatódik.  
Úgy gondolja és úgy érzi, felelős vezetőként és Cegléd város rendőrkapitányaként, hogy 
számíthatnak az itt élő emberek a Ceglédi Rendőrkapitányságra, az itt szolgálatot teljesítő 
kollégákra. Nyilván vannak olyan esetek, amikor a megoldás nem biztos, hogy teljes mértékben 
megnyugtató, de minden esetben keresik a lehetőségeket, hogy olyan jellegű szolgáltatást nyújtson 
a kapitányság, ami az itt élő emberek biztonságát, mindennapjait maximálisan szolgálja.  
 
Dr. Göblyös Péter vezető ügyész: két dolgot szeretne mondani, mindkettő köszönet a testület ill. 
polgármester úr és a város felé. Tavaly a Pest Megyei Főügyészséget érte azt a megtiszteltetés, 
hogy az aktuális regionális sporttalálkozót megszervezhette, és a választás Cegléd városára esett. 
Ezúton is megköszöni főügyész úr nevében is azt a segítséget, amit a várostól kaptak a rendezvény 
lebonyolítása érdekében. Köszönik a segítséget. Abszolút pozitív visszajelzéseket kaptak a 
rendezvényről, az országból idesereglő kollégák irányából. Bíznak abban, hogy a jövőben többen 
akár családosan is felkeresik a várost és megismerkednek a nevezetességekkel.  
Megköszöni továbbá a város elkötelezettségét, polgármester úr és a Képviselő-testület támogatását 
a tetőszerkezet felújítása, az épület rendbetétele kapcsán. Bízik abban, hogy ezek realizálódnak. 
Kollégái nevében is elmondja, hogy ez mindenképpen pozitív lépés a munkahelyi körülményeik 
javítása érdekében. Bízik benne, hogy rá fognak szolgálni erre a bizalomra.  
Kapitány urat kiegészítve, mind a börtön igazgatási személyzetére, mind pedig a bentlakókra igaz 
az, amit kapitány úr elmondott, de ez nem hátráltatja az ügyészség munkáját. Alapvetően a 
kábítószer az a terület, amiben volt adósságuk a tavalyi évben, de azt hozzá kell tenni, hogy 
minden egyes ilyen ügy mögött nagyon komoly megelőző munka van, ami pedig időigényes. 
Nagyon nehéz azonnali eredményeket elérni ezekben az ügyekben, arra kell törekedniük és arra is 
törekednek, hogy ne csak aznap tudjanak eredményesen fellépni, hanem ezek az ügyek a 
későbbiekben a bíróság előtt is megállják a helyüket.  
 
Csuri Károly: a beszámolóhoz, ill. az elmúlt évi rendőrségi munkához néhány kérése, 
megjegyzése van.  
Szeretnének több, vagy még több gyalogos járőrrel találkozni a város területén, különösen a 
péntek éjszakai-hajnali és a szombat éjszakai-hajnali órákban. Tapasztalata az, hogy a legnagyobb 
szükség talán a Szabadság tér, Síp utca, Kőrösi út, Kossuth tér, Kossuth Ferenc utca területén van 
a gyalogos járőrökre. A Síp utcában vasárnap hajnalban, hétfőn félvödör számra tudja néha 
összeszedni az éjszakai élet használt kellékeit, elsősorban eldobált szeszes üvegeket, de találkozott 
már injekciós tűvel és fecskendővel is.  
Úgy tapasztalja, hogy a kerékpárosok a láthatósági mellény használatát kezdik mellőzni. Kicsit 
trehányok a kerékpárosok e vonatkozásban. Kérése, hogy kicsit jobban figyeljenek oda a 
kerékpárosok ellenőrzésére, a mellény különösen a hajnali ill. a szürkületi órákban nagy 
jelentőségű a balesetek megelőzésben.  
Általában véve – a beszámoló is tartalmazza ezt – a bűnesetek száma örvendetesen csökken. A 
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nyomozás eredményességi mutató viszont valamelyest stagnál. Arra kéri a kapitány urat, hogy 
legyen optimistább, és a jelenleg elért 62,1%-hoz képest, ha lehetséges, a jövő évben 65%-ot 
tűzzön ki célul.  
Nyilvánosan kifejezi magánjellegű köszönetét azért, hogy nagypénteken délben a ceglédi 
vasútállomáson megtámadott lány kapcsán a rendőrjárőr nagyon gyorsan és szakszerűen 
intézkedett.  
 
Török Csaba kapitányságvezető: ezek a felvetések ismertek, de annak ellenére, hogy a kapitányság 
minden szempontból (létszám, szolgálati autó, üzemanyag) ellátott, a város közigazgatási területe 
nem kicsi, és minden esetben jó gazda módjára kell a meglévő erőkkel sáfárkodniuk. 
Természetesen ha ilyen igények vannak, és a lakosság találkozik a gyalogos járőrökkel (amit ő is 
szorgalmaz), akkor az lehetőséget biztosít a rendőrség számára is, hogy kommunikáljon az 
állampolgárokkal. Úgy gondolja, van még mit tenni ez ügyben.  
A nyomozás eredményességgel kapcsolatban elmondja, hogy van egy – minden évben megújuló -  
elvárási rendszer a rendőrkapitányságokkal szemben, amely bizonyos bűncselekmény 
kategóriákban meghatározza, hogy milyen szintet kell elérnie egy rendőrkapitányságnak ahhoz, 
hogy a minősítése megfelelő legyen. Ebben a rendszerben a Ceglédi Rendőrkapitányság Pest 
megyében nagyon jó helyen van. Nyilván minél magasabb szinten tudnak teljesíteni, annál 
elégedettebbek az állampolgárok is, hiszen eredményesebb munkát tudnak végezni. 
A beszámolóban látható folyamat arra adhat lehetőséget, hogy a kapitányság további fejlődésében 
bízhatnak. Ez is egy olyan szint, ami egy bizonyos fok után már nagyon nem javítható, de úgy 
véli, soha nem lehetett az ember elégedett. Főkapitány úr szokta mondani, hogy mindig van a 
szénásszekéren annyi hely, hogy még egy villával fel tudjanak dobni – erre törekszenek.  
 
Takáts László: aktív kapcsolatban van a város mind kapitány úrral, mind ügyész úrral. Az itt 
elhangzottak kapcsán, ahogy kapitány úr is fogalmazott, nagyon jó eredmény van. Érzékelik a 
közlekedésbiztonságról elmondottakat. A tűzoltóparancsnokság és a rendőrkapitányság 
beszámolója kapcsán úgy gondolja, hogy a 4-es út javulásával, megépülésével néhány statisztikai 
tényező biztosan javulni fog, de ettől még a városban nagyon sok tennivaló van, ezt látják. 
Kapitány úrral a legutóbbi egyeztetések valamelyikén, még télen, pont erről beszéltek, hogy 
bizony vannak olyan pontok, ahol oda kellene figyelni.  
Ahogy Csuri képviselő úr elmondta, valóban a köztisztasággal és az éjszakai élettel kapcsolatban 
is vannak olyan dolgok, amiket javítani kell. Új feladatai is lettek a rendőrségnek, hiszen a tavalyi 
esztendőben fesztiválokat rendezett az Önkormányzat, amelyeket szeretnének a következő 
időszakban is folytatni. A beszámolóban ki is tért a kapitány úr erre. Ebben is nagyon jól 
vizsgázott mind a rendőrség, mind pedig a rendezők, hiszen a rendezvény miatt fokozott izgalom 
volt, de rendben végigment.  
Az Önkormányzat, ahogy eddig is, ezután is minden segítséget meg fog adni. Megköszönik a 
munkát.  
Egy apró kritikát fogalmaz meg kapitány úr felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban 
megfogalmazott dilemmája kapcsán elmondja, hogy a közterületen történő intézkedés biztosan 
pozitív hatású, de a fiatalabb kollégák felé lehetne jelezni, hogy a délutáni csúcsforgalomban nem 
biztos, hogy az utca közepén kell intézkedni, az egyébként is problematikus közlekedési helyzetet 
tovább tetőzve. Biztosan le lehet húzódni, vagy egy kevésbé forgalmasabb utcában is meg lehet 
ugyanazt az intézkedést tenni. A Bajcsy-Zsilinszky úton, a nagy forgalmú körgyűrűn, amikor 
intézkedés van, nagyon hosszú kocsisor torlódik fel. Ez tényleg csak apró, építő jellegű kritika, de 
ez az intézkedések megítélését, hangulatát javíthatja.  
Köszönik a rendőrség és az ügyészség vezetésének és állományának munkáját. Számíthatnak 
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Cegléd városára. Kívánja, hogy minél több eseménymentes szolgálatban legyen részük.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 
 

104/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Török Csaba rendőr-alezredes úrnak, a Ceglédi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetőjének Cegléd város 2017. évi közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 
szóló beszámolóját. 

2.) Köszönetét fejezi ki a Ceglédi Rendőrkapitányság személyi állományának a város illetve a 
térség érdekében 2017. évben végzett munkájáért. 

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

# 5299 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
 
 
3.) NAPIREND: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának 

beszámolója a tanyagondnoki szolgálat 2017. évi feladatellátásáról 
Szakmai előterjesztő: Takács Péter szakterületi vezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság tárgyalta, 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. Megköszöni a Szolgálat munkáját.  
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105/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiója 

beszámolóját a tanyagondnoki szolgálat 2017. évi feladatellátásról. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
# 5300 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
4.) NAPIREND: A Ceglédi Szakképzési Centrum alapító okirat módosításának önkormányzati 

véleményezése 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság tárgyalta, 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.  
 

106/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (3), (4) és (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva kijelenti, 
hogy 
 
1.) nem emel kifogást az ellen, hogy a fenntartó, Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, 

József Nádor tér 2-4.) a Ceglédi Szakképzési Centrum (2700 Cegléd, Malom tér 3.) 
vonatkozásában intézményátszervezést hajt végre, melynek során módosítja az intézmény 
alapító okiratát, a véleménykéréshez előterjesztett tartalommal. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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# 5301 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
5.) NAPIREND: Az óvodák 2018/2019 nevelési év beiskolázási tervének megtárgyalása 

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 tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja 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.  
 

107/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) jóváhagyja a Lövész Utcai Óvoda (2700 Cegléd, Lövész u. 2.) a 277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet alapján készített, a 2018/2019. nevelési évre szóló – 1. mellékletben csatolt - 
beiskolázási tervét. 

2.) 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. 
 

# 5302 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
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Takátsné Györe Anett Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

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

108/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Jóváhagyja a Pesti Úti Óvoda (2700 Cegléd, Pesti út 10.) 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 

alapján készített,  a 2018/2019. nevelési évre szóló – 1. mellékletben csatolt - beiskolázási 
tervét. 

2.) 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. 

 
# 5303 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

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

109/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Jóváhagyja a Széchenyi Úti Óvoda (2700 Cegléd, Széchenyi út 14.) 277/1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet alapján készített, a 2018/2019. nevelési évre szóló – 1. mellékletben csatolt - 
beiskolázási tervét. 

2.) 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. 
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# 5304 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
 
6.) NAPIREND: Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2018. I. negyedévében 

Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. 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 kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

110/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata 2018. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
# 5305 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 
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7.) NAPIREND: Ceglédi Kézilabda Klub SE visszatérítendő támogatási kérelme 
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta. Kérdezi, hogy miért módosította a bizottság a visszafizetési 
határidőt december 31-ére?  
 
Klément György: ez szerepelt a kérelemben.  
 
Takáts László: a javaslat viszont augusztus 31-ről szólt, és ezt is terjesztette elő. Nem elírás volt az 
augusztus 31. Ezt javasolja, és a 10.000.000,- Ft-os támogatást.   
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja az így pontosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

111/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Hozzájárul a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) részére 

(önként vállalt feladatként) 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint visszatérítendő támogatás 
biztosításához. 

2.) A Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület a támogatás összegét a 2017/2018. bajnoki évad 
pénzügyi lezárásához használhatja fel. 

3.) A fedezet forrása Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének általános tartaléka. 

4.) A támogatás visszafizetési határideje: 2018. augusztus 31. 

5.) Felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt a szerződés aláírására. 

6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5306 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 
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8.) NAPIREND: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata - Rendelet 
Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető 
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, 
Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják mindkét rendelet-
tervezetet a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja az első rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
14 igen szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.  
 
A 7/2018. (IV.26.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 8/a sz. melléklete.  
 

# 5307 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
Szavazásra bocsátja a második rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.  
 
A 8/2018. (IV.26.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 8/b sz. melléklete.  
 

# 5308 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 
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9.) NAPIREND: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú pályázathoz 
 önerő biztosítása 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a testületnek a Jogi-Ügyrendi, 
Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság által módosított határozati javaslatot. 
 
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.  
 

112/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 

közösen meghirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b), c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra Cegléd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 
tulajdonában álló Cegléd, Összekötő út (Cegléd, belterület 8517 hrsz.) burkolatának 
felújítására az alábbiak szerint: 

1.1.c) alcél: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: 

A megvalósítás teljes költségigénye: bruttó: 45.000.000 Ft.  
Megvalósításhoz szükséges saját forrás összege: 15.000.000 Ft. 

Igényelt támogatási összeg: bruttó: 30.000.000 Ft 
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét, 

15.000.000 Ft-ot, a 2018. évi költségvetés Tartalék - Pályázati keretének terhére biztosítja. 
3.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására, 

nyilatkozatok megtételére, és eredményes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására 
és a támogatás felhasználására. 

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

# 5309 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
 
10.) NAPIREND: Ceglédi Termálfürdő Kft. vezető tisztségviselőjének megbízása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete. 

 
Takáts László: egy esztendővel ezelőtt Szűcs Ádámnak egy éves bizalmat szavaztak, ezért került 
vissza most a Képviselő-testület elé az ő vezetői megbízásának kérdése. Úgy véli, az elmúlt egy 
évben a Ceglédi Termálfürdő szépen működött, az ügyvezető az irányába megfogalmazott 
városvezetői kéréseket maradéktalanul teljesítette. A fürdőn is nagyon sok minden látszik, elindult 
a változás irányába - számára leginkább a zöldterületek állapota szokott szemet szúrni. A 
beruházások kapcsán beszéltek arról, hogy a labda most kerül be a helyére, így a következő szezon 
ismét egy újabb, emeltebb szintű szolgáltatással tud elkezdődni. Elindult egy hosszútávú 
együttgondolkodás, amely most már több hónapja tart, a fürdő környékét érintően. Ez egy átfogó 
munka, amelyben a fürdő vezetése, az ügyvezető is részt vesz. Jó szívvel ajánlja a határozati 
javaslat elfogadását.  
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 13 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
Gratulál az ügyvezetőnek és a következő időszakra jó munkát kíván számára.  
 

113/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Ceglédi Termálfürdő Kft. 
legfőbb szerve 
 
1.) megbízza a kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával Szűcs Ádámot (szül.: Cegléd, 1988.04.15., 

anyja neve: Virág Karolina, lakcím: 2700 Cegléd, Kárpáti Aurél u. 2. I. em. 2.) 2018. május 
01. napjától 2021. április 30. napjáig szóló időtartamra, és a megbízási díját havi bruttó 
600.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

2.) felhatalmazza Takáts László polgármestert a fentiek alapján a megbízási szerződés, és a 
módosított alapító okirat aláírására. 

3.) hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság jogi képviselője a változásbejegyzési eljárásban a 
Cégbíróság előtt eljárjon. 

4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

# 5310 
Bobál István Igen 
Csuri Károly Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
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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. 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
11.) NAPIREND: Ceglédi Vasutas Sportegyesület kérelme – Malomtó széli sporttelep beruházás 

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos irodavezető 
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.  
Ahogy a határozati javaslatból is látszik, a tulajdonosi hozzájárulás kapcsán egy sor olyan kérdés 
vetődött, vetődik fel folyamatosan mind a Malomtó széli, mind az egyéb TAO-s sportfejlesztések 
kapcsán, amit mindenképpen kezelni kell. Ahogy a költségvetés elfogadásakor elmondta, a ceglédi 
sportfinanszírozás ill. TAO beruházások a létesítményfejlesztések kapcsán mindenképpen átfogó 
elképzelés kell és átfogó megoldást kell találni, hiszen még mindig a levegőben lóg több 
beruházás, ami pl. a Malomtó széli sporttelep fejlesztését érinti. Ilyen a birkózók kérdése, ami már 
évek óta rendezetlen, s ezt is előbb-utóbb rendezni kell. Az egyéb beruházások kapcsán pedig az 
atlétika ill. a tömegsport kérdésében is még függő dolgok vannak. Ezeket az idei esztendőben 
szeretnék legalább egy átfogó koncepció szintjén kezelni. Ahogy az előterjesztésben is le van írva, 
úgy gondolja, hogy a Malomtó széli sporttelep jövőbeli működtetése kapcsán is az a fajta modell, 
ami jelen pillanatban van, az Önkormányzatnak nem előnyös. Most a Sportcsarnok Kft. végzi a 
létesítmény üzemeltetését. Ha valaki figyelmesen elolvasta az előterjesztést, pontosan benne van 
az, hogy úgy látják, hogy a jövőben nem a város szeretné ezt üzemeltetni, hiszen az egyébként 
megvalósult TAO-s beruházásoknak pontosan a fenntartási és egyéb kérdése kapcsán nem az 
Önkormányzatot érintik ezek a kérdések. Ez az idei évben már a belső fürdő esetében működik, 
nem titkolt szándék, hogy a közeljövőben ide szeretnének ezzel is eljutni, hogy az Önkormányzat 
nem kívánja finanszírozni ezeket a dolgokat. Úgy hiszi és úgy látja, hogy a beruházásoknál és 
egyéb kérdésekben tisztességgel helyt álltak és helytállnak, viszont a fenntartások tekintetében 
nem kívánnak részt venni. Mivel a Malomtó széli sporttelepnél vagy tömegsport és egyéb funkció 
is, majd végig kell gondolni a mikéntjét. A hosszú távú cél az, hogy a megvalósuló beruházások 
végén még fizikailag egy atlétika pálya fejlesztés hiányzik a komplexumból ahhoz, hogy teljes 
értékű legyen, és ne csak a profi sport, hanem a lakosság számára is használható létesítmény 
legyen. Bízik abban, hogy az idei évben az egész koncepciónak a végére tudnak jutni, tisztázzák, 
hogy mi hol lesz és mit szeretnének oda tenni.  
Az imént elmondottak a következő napirendre is vonatkoznak, hiszen a kettő összefügg. Ezeket a 
kérdéseket próbálják szabályozni.  
Itt hozzájárulásokat adnak ahhoz, hogy az idei évi TAO-hoz, a fejlesztésekhez az összegek  
lehívására a szövetségek felé a szakosztály meg tudja tenni a megfelelő lépéseket. Azonban ahhoz, 
hogy ezek a beruházások elkezdődjenek, nagyon komoly feltételrendszernek kell megfelelni, és 
mindenképpen tájékoztatni fogják ezekről a Képviselő-testületet.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

114/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Mint az ingatlan-nyilvántartás szerint Cegléd, belterület 1332/1 hrsz-ú, kivett sporttelep 

megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa 
 

1.1. Hozzájárul, hogy a Ceglédi Vasutas Sport Egyesület (2700 Cegléd, Damjanich u. 3, 
továbbiakban: Egyesület), illetve a tulajdonában álló CEVASPORT Kft. (2700 Cegléd, 
Damjanich u. 3., 13-09-155657) a részére juttatott társasági adókedvezmény 
felhasználásával az alábbi értéknövelő beruházásokat (továbbiakban: beruházás) valósítsa 
meg: 

 Cegléd, belterület 1332/1 hrsz-ú ingatlan: 2 db 50kwp napelemes rendszer telepítése 

 Cegléd, belterület 1332/1 hrsz-ú ingatlan: 35x9 m vendéglelátó építése a hozzá 
tartozó közművekkel. 

1.2. Hozzájárul, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § alapján a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – amennyiben a 
beruházás építési engedélyhez kötött - a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba tizenöt éves időtartamra az Egyesület, illetve a 
CEVASPORT Kft. által igénybe vett adókedvezmény mértékéig. 

2.) Hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg: 
a. a megvalósult beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül, az Egyesület, illetve 

a CEVASPORT Kft. a megvalósult beruházással kapcsolatban az Önkormányzattal 
szemben semmilyen igényt (pénzbeli, tulajdonjogi) nem támaszt.  

b. a vendéglelátó használatához szükséges jogszabályban előírt számú gépjármű 
várakozóhelyeket (parkolókat) az Egyesület, illetve a CEVASPORT Kft. saját 
költségén köteles kialakítani. 

c. a beruházás megkezdéséhez csak abban az esetben járul hozzá, ha az illetékes 
sportszövetség/minisztérium a beruházások megvalósítását teljes egészében 
jóváhagyta, és ezt az Egyesület, illetve a CEVASPORT Kft. az Önkormányzat felé 
igazolja. 

3.) Kijelenti, hogy a beruházáshoz anyagi támogatást semmilyen jogcímen nem vállal, és a 
beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerülő járulékos költségek megfizetése is az 
Egyesületet, illetve a CEVASPORT Kft.–t terhelik.  

4.) Felkéri a Polgármestert, hogy kössön az Egyesülettel illetve a CEVASPORT Kft-vel 
megállapodást, melyben részletezésre kerülnek a Malomtó széli sporttelepen már megvalósult 
és jövőben megvalósuló beruházások használati, üzemeltetési, karbantartási feltételei. 

5.) Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, 
megállapodás aláírására. 
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6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 1., 2., 3., 5., 6. pont azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
  4. pont: 2018. szeptember 30. 
 

# 5311 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
12.) NAPIREND: Ceglédi Vasutas Sportegyesület kérelme – Sportuszoda fejlesztés 

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos irodavezető 
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.  
 
Csuri Károly: tegnap volt a Gazdasági Bizottság ülése, ahol az előterjesztő Horváth ügyvezető úr 
nem jelent meg, és most sincs itt. Nem tudja, van-e valakinek valamilyen információja arról, hogy 
Horváth úr beteg-e vagy sem, mert ha nem beteg, akkor úgy gondolja, hogy meg kellene jelennie, 
tiszteletét kellene tenni egy ilyen ügyben, akár a bizottság, akár a testület előtt. Ezt így illene.  
 
Takáts László: tolmácsolni fogja elnök úr felé ezt a dolgot, de Csuri úr is megteheti képviselőként, 
vagy a rendezvényeken összefutva. Egyébként egyeztettek az elnök úrral, hiszen mielőtt 
megszülettek ezek a határozati javaslatok, azokat vele egyeztették, pontosították, és elmondták 
neki, hogy csak ilyen módon tudják támogatni előterjesztőként ezeket a beruházásokat. 
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

115/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Mint az ingatlan-nyilvántartás szerint Cegléd belterület 2017/3 hrsz-ú, kivett strandfürdő 

megnevezésű ingatlan, valamint Cegléd belterület 2241 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű 
(természetben: Köztársaság utca) ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa 
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1.1. Hozzájárul, hogy Ceglédi Vasutas Sport Egyesület (2700 Cegléd, Damjanich u. 3, 
továbbiakban: Egyesület), a vízilabda-szakosztályának juttatott társasági adókedvezmény 
felhasználásával az alábbi beruházásokat (továbbiakban: beruházás) valósítsa meg: 

 Cegléd, belterület 2017/3 hrsz-ú ingatlan: 120 nm alapterületű (földszint, emelet, 
tetőtér 360 nm hasznos alapterület) épület kialakítása. 

 Cegléd, belterület 2241 hrsz-ú ingatlan: a strandfürdő és klubszálló használatához 
szükséges jogszabályban előírt számú gépjármű várakozóhelyek (parkolók) 
kialakítása.  

1.2. Hozzájárul, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § alapján a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – amennyiben a 
beruházás építési engedélyhez kötött - a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba tizenöt éves időtartamra az Egyesület által 
igénybe vett adókedvezmény mértékéig. 

2.) Hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg: 

a. a megvalósult beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül, az Egyesület, a 
megvalósult beruházással kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmilyen igényt 
(pénzbeli, tulajdonjogi) nem támaszt.  

b. a beruházás megkezdéséhez csak abban az esetben járul hozzá, ha az 1.1 pontban foglalt 
beruházások megvalósítását, valamint a 91/2016. (IV.21.) Ök. határozatban korábban már 
tulajdonosi hozzájárulást kapott új meleg vizes kút vízvezeték rendszerének kiépítése 
beruházást az illetékes sportszövetség/minisztérium teljes egészében jóváhagyta és ezt az 
Egyesület az Önkormányzat felé igazolja. 

3.) Kijelenti, hogy a beruházáshoz anyagi támogatást semmilyen jogcímen nem vállal, és a 
beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerülő járulékos költségek megfizetése is az 
Egyesületet terhelik. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére 

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

# 5312 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 
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13.) NAPIREND: Gál József Sportcsarnok TAO fejlesztése 
Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.  
A bizottság elé terjesztett anyagokhoz képest módosítást tesz: a határozati javaslat 1. pontjában 
csak a 2017/2 hrsz szerepel, és javasolja a 2241 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlant is 
beleírni. Ez a Gubody park területe, de a Gubody parknak egy olyan részéről van szó, ahol jelen 
pillanatban is parkoló van a Köztársaság utca felől. Pontosan a TAO fejlesztésbe a parkoló 
kiépítését szeretnék beletenni, ezért kerülne bele a 2241 hrsz. az előterjesztésbe.  
Ez az a TAO pályázat, ahol nem a szakosztályok ill. az Önkormányzattól elvileg kívülálló 
szereplők vannak, de itt egy Önkormányzati fejlesztéssel szoros összhangban lévő fejlesztésről 
van szó. Ennek kapcsán elmondja, hogy az előkészítési munka folyik. Mind a női kézilabdások, 
mind a férfi kosárlabdások esetében látják, hogy a TAO megfelelő kezelése néha nehézségekbe 
ütközik, úgyhogy ezt nagyon kemény önkormányzati gyámsággal tudják csak elképzelni. Itt 
nagyon komoly pénzekről van szó, és ezeknek a felhasználása, elszámolása, elszámolhatósága 
kapcsán egy sor olyan kérdés vetődik fel, amivel azt tapasztalták eddig, hogy a sportegyesületek 
egy része nem igazán áll a helyzet magaslatán. Ebben a munkában az Önkormányzat hathatósan 
részt vesz, és amennyiben elindul az egész fejlesztés, akkor egy nagyon komoly önkormányzati 
gyámsághoz fogják kötni ezt a dolgot, mert mind a beruházás, mind pedig az egyéb 
pénzfelhasználások kapcsán szeretnék látni, hogy mire költik a pénzt. A TAO törvény szigorúan 
szabályozza a felhasználást.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt. A fentiek szerint módosított határozati 
javaslatot bocsátja szavazásra. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 2 
tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

116/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) mint a Cegléd belterület 2017/2 hrsz-ú, kivett sportcsarnok megnevezésű, és a 2241 hrsz-ú 

közterület megnevezésű ingatlanok kizárólagos tulajdonosa hozzájárul a Ceglédi Gál József 
Sportcsarnok bővítésére és felújításra vonatkozó TAO pályázat benyújtásához.  

2.) A Cegléd belterület 2017/2 hrsz-ú, kivett sportcsarnok megnevezésű, és a 2241 hrsz-ú, 
közterület megnevezésű ingatlanok kizárólagos tulajdonosaként hozzájárul az ingatlanokra 
tervezett beruházás és a beruházás utófinanszírozott elemeinek a Magyar Állam javára történő 
15 évre szóló jelzálogjoggal történő megterheléséhez. 

3.) Az 1. pont érdekében a Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesülettel (2700 Cegléd, Alkotmány utca 
1.), valamint Ceglédi Kosárlabda Egyesülettel (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) kötött 
Együttműködési megállapodást módosítja.  

4.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez szükséges 150.000.000,- Ft összegű saját 
forrást biztosítja az alábbiak szerint: Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesület részére: 
75.000.000,- Ft, Ceglédi Kosárlabda Egyesületrészére: 75.000.000,- Ft. 
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5.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a fedezetet Cegléd Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezi.   

6.) Felhatalmazza a Polgármestert és a Címzetes főjegyzőt az Önkormányzat képviseletében az 
Együttműködési megállapodás módosításának aláírására.   

7.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson kormányzati szervekkel, 
sportági szereplőkkel a szükséges önrész központi forrásból történő biztosítása céljából. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 
 

# 5313  
Bobál István Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester 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 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
 
 
14.) NAPIREND: PM_ONKORMUT_2018 pályázat benyújtása 

Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. Ismét kiírásra került az, 
amelyen a tavalyi esztendőben is nyertek pályázati forrást, és további utakat jelöltek meg, hiszen a 
felsorolt utak kapcsán nagyon sok tennivaló van, és mindegyik útszakasz, út megújítása vastagon 
indokolt. Tudja, hogy ezen kívül még 50 utcát fel lehetne sorolni. Próbáltak úgy súlyozni, hogy 
olyan utak, útszakaszok kerüljenek be a pályázatba – ez vonatkozik az előbb elfogadott 
útpályázatra is – amik nagy forgalmúak, nagy átmenő forgalmat bonyolítanak, és sok ember 
használja őket. Bíznak abban, hogy még önerőből ill. egyéb forrásból is tudnak lépni ebben a 
kérdésben.  
 
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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117/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium - „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén PM_ONKORMUT_2018 kódszámú pályázati 
felhívásra 
1.1. A projekt címe: „Belterületi utak fejlesztése Cegléden” 

1.2. A projekt megvalósítási helyszínei, helyrajzi számai:  

 Nagykátai út (hrsz.: 837) 

 Mező utca (hrsz.:1188) 

 Damjanich utca (hrsz:319;6472) 

 Kőrösi út (hrsz: 3276)  

 Bercsényi út (hrsz:50;3093/4) 
1.3. A beruházás elszámolható költségigénye nettó:  107 749 689,- HUF.  

 A projektben elszámolt ÁFA összege:    29 092 416,- HUF.  

 A projekt költségigénye mindösszesen 136 842 105,- HUF.  
 Támogatási intenzitás:  95 % 
 A pályázathoz szükséges önerő: 6 842 105,- HUF.  
 Az elnyerhető támogatás maximális összege: 130.000.000,- HUF. 

2.) A pályázathoz szükséges 6 842 105,- HUF önerő fedezetének a Cegléd Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetésnek Pályázati keretét jelöli meg. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
4.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat 

előkészítésére. 
Határidő: azonnal Felelős: 1-3 pontban: Takáts László polgármester 

 4 pontban: Szebeni Dávid ügyvezető 
#5314 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 
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15.) NAPIREND: 4323/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése  
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
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 javasolják a testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

118/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Értékesíti Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterület 

4323/1 hrsz-ú, 8779 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű valóságban a Szüret 
utca végén található ingatlant Makula Ferenc János, 2700 Cegléd, Csengeri szél 85. alatti 
lakos részére nettó 1.200.000 Ft áron, azaz nettó egymillió-kettőszázezer forint áron. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5315 
Bobál István Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
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. 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
16.) NAPIREND: Szolgáltatatói részvény eladásról értesítés 

Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
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 bizottságok által is támogatott „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
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119/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Nem kívánja megvásárolni Akasztó Község 100.000 Ft névértékű törzs részvényét. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5316 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
17.) NAPIREND: Bírósági ülnökök választása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete. 

 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

120/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - 

1.)  A Ceglédi Járásbíróságra pedagógus ülnöknek alábbi személyt választja meg:  
- Gór Csilla Melinda  2700 Cegléd, Kazinczy utca 31/A. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

# 5317 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
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Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
 
18.) NAPIREND: Cegléd-Jiaxing gazdasági együttműködési megállapodás aláírása 

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. 
Hétfőn fog érkezni Jiaxing küldöttsége. 
 
Szebeni Dávid ügyvezető: egy ideje már épülnek a ceglédi kínai kapcsolatok. Ennek keretében 
látogat városunkban Jiaxing polgármestere. Jiaxing egy 4 milliós város. Amikor felvették a 
kapcsolatot, akkor 3,2 millióan laktak ott, most már 4 millióan. Városfejlesztési szempontból az 
lehet érdekes – ahogy az előterjesztésben is javasolták -, az Ipari Park II beruházói marketingjének 
része, hogy minél több ország, ahol esetleg beruházók lehetnek, tudomást szerezzen az Ipari Park 
II-ről. Igazából erre koncentrálnak. A kulturális együttműködés nem az ő asztala. Ennek az 
együttműködési megállapodásnak, amelynek elkészítette a magyar verzióját is, konkrét anyagi 
kötelezettségvállalás nélküli gazdasági együttműködés a lényege, információcsere. A kínaiaknál 
így mennek a dolgok, alá kell írni egy-két ilyet, mire egyáltalán komolyabbra tud fordulni egy 
üzleti kapcsolat. Ilyen szempontból a nyugat-európai vagy az amerikai gyakorlathoz képest ez 
lassabb, egy más kultúrkör, több ezer éves birodalom, van idejük barátkozni, úgy látja, ez 
tükröződik az üzleti kapcsolataikban is.  
 
Takáts László: a szöveg tehát itt van magyarul is, láthatják a képviselők. 
 
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. 
 

121/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezetét. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert, a jelen határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodás aláírására. 

3.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. április 23. Felelős: Szebeni Dávid ügyvezető 

A határozatban hivatkozott melléket mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

# 5318 
Bobál István Igen 
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Csuri Károly 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. 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
 
 
19.) NAPIREND: Haszonkölcsön szerződés nem lakás céljára szolgáló helyiségre 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető 
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 Csengeriben található 
körzeti megbízotti irodáról van szó.  
 
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. 
 

122/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

1.) Támogatja a 2700 Cegléd, Csengeri u. 1. B/4. szám alatti helyiség további 
haszonkölcsönbe adását körzeti megbízotti helyiségként való használatra. 

2.) Felhatalmazza Cegléd Város Polgármesterét a haszonkölcsön szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
# 5319 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 
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20.) NAPIREND: Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány támogatás  
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
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 Gazdasági Bizottság 
900.000,- Ft-ot javasolt támogatásként adni. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a fentiek szerint megfogalmazott határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

123/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

1.) Hozzájárul a Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítványt bruttó 900.000,-Ft, azaz 
kilencszázezer forint támogatás biztosításához. 

2.) Az Alapítvány a támogatás összegét a 23-ik Nemzetközi Dobos- és Ütős Gála 
lebonyolításához használhatja fel. 

3.) A fedezet forrása Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének általános 
tartaléka. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződés aláírására. 
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
# 5320 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 

21.) NAPIREND: A 2018. I. félévi munkaterv módosítása 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete. 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
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Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

124/2018.(IV. 19.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Módosítja a 401/2017. (XII. 14.) Ök. határozattal elfogadott 2018. I. félévi munkatervét, és 

1.1. törli az április 19-ei ülésre tervezett, de március 22-én megtárgyalt „Cegléd Város 
Önkormányzata bizottságainak beszámolója pályázati támogatási keretek 2017. évi 
felhasználásáról” tárgyú előterjesztést 

1.2. elnapolja az április 19-ei ülésére tervezett „A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2022 
elfogadása” tárgyú előterjesztést a június 21-ei ülésére. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
# 5321 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

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

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete. 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

125/2018.(IV. 19.) 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. március 22-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 
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# 5322 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
 
23.) 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, 14 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 

# 5323 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
 
A polgármester két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az erről 
szóló szavazás során azt a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta. 
 

# 5324 
Bobál István Igen 
Csuri Károly 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 
Dr. Ferenczi Norbert Távol 

 
Egyebek napirendben további döntést igénylő kérdés, felvetés nem volt.  
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24.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
Takáts László: az elmúlt ülésen elhangzott 3 képviselői kérdésre írásban válaszoltak.  
 
Nagy Tamás: a választ formailag elfogadja, tartalmilag nem. A válasz arról szól, hogy az OLAF 
várossal kapcsolatos levelezése ill. az OLAF jelentés Ceglédet érintő része nem ismerhető meg. 
Polgármester úr arra hivatkozik, hogy az OLAF által küldött levélben az 1049/2001/EK rendelet 
4. cikkére hivatkozva nem hozható nyilvánosságra. Előkereste ezt a hivatkozást, ebben nem talált 
olyan pontot, ami alapján elfogadható lenne ez, hiszen a 4. cikk azt írja, hogy közérdek 
tekintetében akkor tagadható meg a nyilvánosságra hozatal, ha közbiztonságot, védelmi- és 
katonai ügyeket, nemzetközi kapcsolatokat, ill. a Közösség vagy valamely tagállam pénzügyi, 
monetáris vagy gazdaságpolitikáját érintené. Nem gondolja, hogy ez bármelyik pontra ráhúzható 
lenne. Tehát nyomós közérdek fűződik az ügyhöz, akkor nyilvánosságra hozható, ezért azt kéri, 
hogy még egyszer a városvezetés vizsgálja felül, hogy ha mást nem, legalább a levelet, amiben 
megtiltják, hogy a polgármester kiadja – hiszen úgy tudja, hogy mind a polgármester úrnak, mind 
a Képviselő-testület tagjainak ugyanaz a joga, jogköre van a várossal kapcsolatban. Tehát ha 
polgármester úr megismerhette ezt a levelet, akkor a Képviselő-testület akár zárt ülés keretében 
megismerheti ezt a levelet, amelyben megtiltják, hogy megismerjék az egyéb vizsgálatokat. 
Márpedig itt polgármester úrnak a várossal kapcsolatban kellett válaszokat adnia.  
Azt kéri, bízzák meg a jegyző asszonyt, hogy módosítsák az SzMSz-t, ugyanis ha 2016. december 
30-án jött az első megkeresés, majd utána 2017 októberében, s erről a Képviselő-testület csak 
2018-ban szerzett tudomást, akkor úgy gondolja, hogy a rendszeren belüli kommunikáció sem jó. 
tehát az SzMSz-be bele kell tenni, hogy nemcsak a peres ügyekről kell beszámolót tartani 
negyedévente, félévente, hanem minden ilyen megkeresésről, ami ilyen horderejű. Ezért kéri, 
bízzák meg a jegyző asszonyt, hogy következő testületi ülésre vizsgálja felül az SzMSz-t, és 
építsék bele ezt a pontot, hogy akár zárt ülés keretében, de a Képviselő-testület tájékoztatást 
kapjon az ilyen megkeresésekről.  
Tegnap este megkeresték alpolgármester asszony körzetével kapcsolatos üggyel, a Teleki utca – 
Köztársaság utca sarkon lévő társasház. Úgy tudja, alpolgármester asszonyt is megkeresték, hogy 
a kapubejárónál felfestést kérnek, hogy ne parkoljanak oda az autók. Kérdezi, hogy hogy áll ez a 
dolog? Az ott lakók nem tudnak beállni az udvarba.  
Illetve ha tovább mennek, akkor a Köztársaság u – Teleki u. sarkon nagyon sokan parkolnak az 
SZTK rendelő miatt. Napközben a lakók nem tudnak a saját házuk előtt parkolni. Meg kellene 
vizsgálni, hogy esetleg 5 parkolóhelyre kiírni, hogy „csak az ott lakók számára”, vagy akár 
fizetőssé tenni, és ingyenessé tenni az ott lakóknak. Az ott lakók nem tudnak a saját házuk előtt 
parkolni, nekik kell több utcával arrébb megállni, és onnan visszasétálni.  
A múlt héten kint voltak lányaival a játszótereken, és a sokak által „falakcsi” játszótérként ismert, 
Kossuth F. utca – Szent Imre herceg utca között van egy játszótér (régen fa játékokkal), innen 
kapta a nevét. A homokozó tele van hangyákkal – nem egyszerűen kis hangyákkal, hanem 
„mamuthangyákkal”, fél centi nagyságú hangyák mászkálnak a homokozóban. A szülők mindig 
áttúrják a homokot, mielőtt a gyerek bemenne homokozni. Kéri, hogy a Várvag Kft. vizsgálja meg 
ne csak ezt az egy játszóteret, hanem az összeset. A téli időszakban a hangyák befészkeltek a 
homokba a sarki részeken. Hangyamentesíteni kellene. A játszótéren két szülő is kérte, hogy 
vizsgálja meg a város, hogyan lehetne valamilyen napellenzőt kihelyezni. Pl. ezen a játszótéren 
egy darab fa sincs, nincs árnyék. Most már egyre melegebb lesz, a napsütéses órákban a játszóteret 
nem lehet használni. Kisgyerekkel kimenni oda lehetetlen. Meg kellene vizsgálni, hogy esetleg 
valamilyen napellenző ponyvát vagy valamit hogyan lehet oda kitenni – nemcsak erre a 
játszótérre, hanem az összes többire is, hogy használhatóak legyenek a játszóterek. 
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Takáts László: a képviselő úr által elmondottak kapcsán reagál.  
Úgy gondolja, hogy a választási kampánynak vége van. Mint kiderült, a választások után is van 
élet. Természetesen zárt ülés Egyebek napirendi pontjában ismertetni fogja az OLAF-fal 
kapcsolatos anyagot, mert nem lehet nyilvánossá tenni. Pontosan az OLAF – az az OLAF, akire az 
ellenzék olyan nagy elánnal szokott hivatkozni – nem engedi ezt meg. Nem a gonosz, Fideszes 
városvezetés, vagy a főügyészség, vagy más, hanem az OLAF. Pontosan azért, mert az, amire az 
ellenzék használta ezt a jelentést, pontosan az lenne a cél, hogy ez nem erről szól. Ez arról szól, 
hogy ha felmerül valamilyen csalás gyanúja, akkor azt objektíven vizsgálják meg, ne úgy, ahogy 
zajlott a választási kampányban, sárdobálásra, emberek lejáratására, politikai célokra használják 
fel ezeket a jelentéseket, hanem derüljön ki az objektív igazság. Úgy látszik, hogy az Európai 
Unióban ezeket az alapelveket fontosnak tartják. Egy mondatot felolvas a nyilvánosság számára: 
„Az OLAF nem járul hozzá a dokumentumok nyilvánosság számára történő közzétételéhez.” 
Természetesen zárt ülésben az egész levelet is felolvassa a képviselőknek. Abban nem bízik, hogy 
oda is adja számukra, mert van egy pár képviselőtárs, aki ezt azonnal közzétenné. De egyébként 
sem teheti meg ezt, mert az OLAF nem járul ehhez hozzá. Ez a helyzet, ezzel nem tud mit tenni. 
Azzal sem tud mit tenni, hogy milyen ügyszámon és hogyan szerepel. Nem Cegléd város vezetése, 
nem a polgármester, nem a Fideszes polgármester, nem a Fideszes testület, nem a jegyző, nem 
más, hanem az Európai Csalás Elleni Hivatal álláspontja ez, akármilyen fájó is a képviselő úrnak, 
ez a helyzet. 
Parkolással kapcsolatban írásban fognak válaszolni, de röviden elmondja, ez az a nagy dilemma, 
ami egyébként folyamatosan napirenden van. Ha jól emlékszik, Nagy képviselő úr sem támogatta 
azt, hogy fizetőssé tegyék, és valahogy próbálják rendezni a belvárosi parkolási helyzetet. Ez a 
következmény, ok-okozat. Elmondták akkor is, hogy egyrészt kulturált parkolóhelyet kell 
kialakítani, másrészt pedig mindenhol máshol meg kell tiltani a parkolást. Más városokban is azt 
tapasztalták, hogy a fizetős parkolásnak nem az az apropója, hogy az Önkormányzat hihetetlen 
bevételekhez jusson, hanem hogy valamilyen szinten szabályozzák ezt, és kulturált parkolóhelyek 
legyenek kialakítva. Másik kérdés, hogy milyen jogon kívánja egy ott lakó, hogy közterületen 
fenntartott parkolója legyen? Folyamatosan jönnek ezek az igények. Komoly probléma a 
vasútállomásnál, a Szövetség utcai lakótelepen, ahonnan folyamatosan keresik őt a lakók azzal, 
hogy zárják le a parkolót és sorompózzák le. Kérdezi, hogy a közterületen milyen alapon jár 
bárkinek is a háza előtt ingyenesen a parkolás? Sajnos nem jár, az közterület, így van szabályozva. 
Másik dolog, és ez is egy téves gyakorlat ebben a városban, hogy évtizedekkel ezelőtt az volt a 
gyakorlat, hogy olcsón meg lehetett váltani társasház építéshez parkolóhelyeket. Azzal csapták be 
az oda költözőket, hogy nekik parkolóhely biztosított, hiszen egyébként nem lehetett volna 80-
100%-ban beépíteni ingatlanokat. Ez a 2000-es évek nagy ingatlanbummja idején történt, meg 
lehet nézni, hogy a belvárosban épült társasházaknál ez hogy volt. Úgy érzi, hogy ehhez az akkori 
hivatal munkatársai is nagyban hozzájárultak, de ebbe inkább ne menjenek bele. Tény az, hogy 
ezek a parkolóhelyek nem járnak, mindenhol, ahol parkolóhely van, az építési szabályzatban elő 
van írva, hogy a kertes házban lakóknak is meg kell oldaniuk az autók parkolását. Azt sem tudják 
kezelni, hogy most már több háztartásban 1-nél több autó van, néhol 2-3 autót is fenntartanak. 
Örülnek neki, nincs ezzel probléma, de ezeknek a parkolását a város nem tudja megoldani – főleg 
nem közterületen. Tehát nem működik ez a dolog, mert olyan precedens gyakorlatot csinálnak 
vele, hogy akkortól bárki jöhet és azt mondhatja, hogy jár neki a parkolóhely. Ez komoly 
probléma, ezért is próbálnak gondolkodni azon - főleg a városközpont tekintetében -, hogy kezelni 
tudják ezt a dolgot. Próbálnak ingatlanokat megvásárolni a piac mellett, hogy olyan nagyobb 
parkolóhelyeket tudjanak kialakítani, ahová le tudják az emberek tenni a kocsikat. Hozzáteszi, 
hogy a megépült társasházak egy részénél is az udvaron van elvileg kialakított parkolóhely, amit 
nem használnak, mert másra használnak utána, csak addig érdekes, amíg a használatbavételi 
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engedély megvan, utána nem működik. Nem tudja, hogy ez melyik társasház pontosan, újonnan 
épült-e vagy régebbi. Ott is vannak az udvaron kialakított parkolóhelyek. Az átkosban épült 
blokkházaknál volt egy számított érték. Akkor jó esetben minden harmadik családnak volt egy 
Trabantja, most meg minden háztartásban van legalább két autó, de van, ahol több is. Ez nagyon 
nagy probléma, amit kezelni kell. Nem tudja, hogy milyen hosszútávú megoldás lehetséges. Azt 
látják, hogy ahogy a fizetős övezetekkel haladnak előre, úgy szorulnak kintebb akár a 
Köztársaság, Teleki, Jókai utcába a parkoló autók, zöldterületen és mindenhol parkolnak, ahol 
csak lehet.  
Játszóterek kapcsán kéri, hogy a Várvag Kft. nézze meg, hogyan lehet a mamuthangyák kérdését 
kezelni. 
 
Hegedűs Ágota alpolgármester: nyitott kapukat dönget a képviselő úr, mert a napellenzőt 
megrendelte a Várvag Kft. már két hete, a szállítást várják. Fel fogják szerelni a napellenzőt. 
Tavalyi évben már ezt megígérte az ott lakóknak, de akkor nem tudták megcsinálni. A hangyákról 
gondoskodnak, lehet, hogy friss homokot kell oda vitetni.  
A Teleki utcában a kapu előtti megállni tilos jelzést is már megrendelte a Várvagnál, de nem volt 
jó a festékszóró, ezért nem tudták felfesteni. Remélhetőleg minél előbb meg fogják csinálni.  
Tud a problémáról, a lakók megkeresték, csak idő hiányában még nem valósult meg.  
 
Takáts László: a kapitány úrral erről beszéltek erről, hogy folyamatos kapcsolatban lesznek, mert  
sajnos a közlekedési morál tragédia, nemcsak ott, hanem a Szárcsa, József Attila utcában is, ahol 
szintén a kapubeállókban parkolnak a kocsik. Egyébként nem szokott ez probléma lenni, a 
múltkor látott egy hölgyet, aki az éjjel-nappali bolt előtt, az út közepén hagyta az autóját.  
 
Csuri Károly: Nagy Tamás képviselő úrhoz hasonlóan szintén megkapta polgármester úr levelét. 
Ha polgármester úr válaszát jól értelmezi, akkor a májusi testületi ülésen a zárt ülés keretében 
ezeket az OLAF dolgokat ismerteti.  
 
Takáts László: nem. Nincs rá lehetőség. Leírta a képviselő úrnak írott válaszban, hogy a képviselő 
úr keresse meg az OLAF-ot vagy a rendőrséget, mert az Önkormányzat nem adhat ki ilyet.  
 
Csuri Károly: de az előbb a polgármester úr azt mondta, hogy zárt ülés keretén belül a testület elé 
hozza az anyagot.  
 
Takáts László: nem. Azt mondta, hogy zárt ülés keretében el fogja mondani, hogy mit írt az 
OLAF, arra, amit képviselő úr kérdezett. 
 
Csuri Károly: rendben van.  
Az előző napirendi ponthoz kellett volna hozzászólnia. Ismételten szeretné felhívni a figyelmet a 
Szentháromság szobor állapotára. Nincs olyan este, hogy ott gyerekek ne ugrálnának, ne 
bicikliznének, ne rollereznének. Valamelyik éjszaka éjfélkor egy 6-8 tagú, tizenéves kis csapat ott 
ugrabugrált a lépcsőkön. Nézzék meg a szobornak, különösen a lépcsőnek az állapotát. 
Morzsalékos, bomlik. Úgy gondolja, hogy nem volt jó döntés az, hogy a kerítést nem hagyták 
meg. Javasolja, hogy kerítsék be, máskülönben sokkal többel fogják bekötni ezt az egészet, mert 
egy-két lépcső már teljesen morzsalékos.  
Szó volt a parkolásról, és polgármester úr említette, hogy a piacnál van egy épület, amit esetleg 
meg lehetne vásárolni, és azt parkoló területté alakítani. Ez már volt téma korábban, és úgy 
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