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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 20-án megtartott, 
9 óra 5 perckor 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, Dr. Ferenczi Norbert, 
Hegedűs Ágota alpolgármester, Hörömpő Annamária, Horváth Gábor Ferenc, Imregi Tibor, ifj. 
Károly Ferenc, Kónya Ágnes, Korondi Miklós, és Rimóczi Gábor képviselők.  
 
Későbbi érkezését jelezte: Klément György képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte: Nagy Tamás és Takátsné Györe Anett képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Nagy Lajos aljegyző, 
Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető, Jáger Mária irodavezető, Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin 
irodavezető, és a gazdasági társaságok ügyvezetői a jelenléti ív szerint.  
 
Meghívottként jelen van: Magdáné dr. Rostás Boglárka, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal vezetője, 
a gazdasági társaságok ügyvezetői, 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 12 fővel jelen van, így határozatképesen 
kezdi meg munkáját. Az ülésről távolmaradását jelezte: Bobál István, Hörömpő Annamária és 
Horváth Gábor Ferenc képviselő. 
 
Polgármester úr az előzetesen kiküldött napirendekhez módosítást tesz. A helyben osztott 
„Ceglédi TEK XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésének szolgáltató részéről történt 
felmondása”, a „Külterületi utak fejlesztése -358/2016.(XII.15.) számú Ök.határozat módosítása” 
és a  „0410/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések” c. előterjesztéseket a nyilvános ülés 21., 
22. és 23. napirendjeként javasolja megtárgyalni. A további napirendi pontok számozása ennek 
megfelelően változik.  
 
A napirendekkel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja az ülés 
módosított napirendi pontjait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 igen 
szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontokat.  
 
NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  
 
1.) Gazdasági társaságok 2018. II. negyedévi beszámolója 

Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői 
 
2.) „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása” c. pályázati kiírásra beérkezett pályázatok 

elbírálása 
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3.) Cegléd Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása – változással érintett 
területek elbírálása 
Szakmai előterjesztő a 2-3. napirendeknél: Ilyés Marianna főépítész 
 

4.) Belvárosi piac korszerűsítése, határozat módosítása 
 

5.) Művelődési ház előtti járda felújítása 
 

6.) 3728 hrsz-ú ingatlan rendezése 
 

7.) Szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetése - Rendelet 
 

8.) Tulajdonosi hozzájárulás kérése, kültéri kézilabdapálya  
 

9.) Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 
Szakmai előterjesztő a 4-9. napirendeknél: Dr. Nagy Lajos aljegyző, irodavezető 
 

10.) Külterületi közterületek elnevezése (Ugyer) 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

11.) PM_KEREKPARUT_2018 pályázat benyújtása 
 

12.) Közterületi villamos energia kapacitás bővítés és költségpontosítás 
Szakmai előterjesztő a 11-12. napirendeknél: Szebeni Dávid ügyvezető 
   

13.) Étkezés térítési díjának megállapítása - Rendelet 
 

14.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról, pénzügyi 
helyzetéről 
 

15.) Erdészeti feladatokra fedezet biztosítás 
 

16.) Ceglédi Kézilabda Klub SE visszafizetési határidő hosszabbítás iránti kérelme 
 

17.) 2018. évi közbeszerzési terv módosítása 
Szakmai előterjesztő a 13-17. napirendeknél: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 
 

18.) 9770/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
 

19.) A Pesti Úti Óvoda engedélyezett létszámkeretének módosítása 
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
 

20.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
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21.) Ceglédi TEK XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésének szolgáltató részéről 
történt felmondása 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő. Takáts László polgármester 
 

22.) Külterületi utak fejlesztése -358/2016.(XII.15.) számú Ök.határozat módosítása 
Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető 
Előterjesztő. Takáts László polgármester 
 

23.) 0410/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések 
Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 
Előterjesztő az 1-23. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

24.) Egyebek 
 

25.) Kérdések, interpellációk 
 
 
ZZÁÁRRTT  ÜÜLLÉÉSS::  
 
26.) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
 

27.) Ceglédfürdő és környéke középtávú fejlesztési stratégiája 
Szakmai előterjesztő: Szuda János Pál 
Előterjesztő a 26-27. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

28.) Egyebek 
 

#5470 
Bobál István Igen 
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 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Klément György Távol 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
 
1.) NAPIREND: Gazdasági társaságok 2018. II. negyedévi beszámolója 

Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek az összes határozati 
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javaslatot. Javasolja, hogy a beszámolókat a határozati javaslatok sorrendjében tárgyalják. 
 
A Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2018. II. negyedévi beszámolójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás 
nem volt. 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

241/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Elfogadja a Ceglédi Sportcsarnok Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) 2018. II. negyedévi 

beszámolóját. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5471 
Bobál István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Klément György Távol 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
(Klément György képviselő megérkezett, a testület létszáma: 13 fő.) 
 
A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. II. negyedévi beszámolójával kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

242/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Elfogadja a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki utca 12.) 2018. II. 

negyedévi beszámolóját. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5472 
Bobál István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
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Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
A Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. 2018. II. negyedévi beszámolójával kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

243/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Elfogadja a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.) 2018. II. 

negyedévi beszámolóját. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5473 
Bobál István Igen 
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 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
A Ceglédi Városfejlesztési Kft. 2018. II. negyedévi beszámolójával kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a IV. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

244/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Elfogadja a Ceglédi Városfejlesztési Kft. (2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I. emelet 2.) 2018. 

II. negyedévi beszámolóját. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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#5474 
Bobál István Igen 
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 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
A Várvag Kft. 2018. II. negyedévi beszámolójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja az V. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

245/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Elfogadja a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 

(2700 Cegléd, Gubody utca 28.) 2018. II. negyedévi beszámolóját. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5475 
Bobál István 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 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Csuri Károly Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
A Kossuth Művelődési Központ Kft. 2018. II. negyedévi beszámolójával kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a VI. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

246/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Elfogadja az „Kossuth Művelődési Központ” Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 5/A.) 2018. II. negyedévi beszámolóját. 
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

 
# 5476 
Bobál István Igen 
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 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
 
2.) NAPIREND: „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása” c. pályázati kiírásra beérkezett 

pályázatok elbírálása 
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést mindhárom állandó 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, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

247/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) A 185/2018. (VI.21.) önkormányzati határozattal elfogadott, „Cegléd Város építészeti 
értékeinek megóvása 2018” című pályázati kiírásra beérkezett 

1.1. Cegléd, Széchenyi út 2., 1189. hrsz.- ú, Református Öregtemető területén található, helyi 
egyedi védelem alatt álló Dobos János síremlék felújítását 1.500.000 forinttal;  

1.2. Cegléd, Bercsényi utca 1., 3560 hrsz.- ú, helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület 
felújítását 2.000.000 forinttal támogatja. 
2.) A megítélt támogatási összegeket Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
„Településképi követelmények alkalmazásának támogatása” előirányzat terhére biztosítja. 
3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Cegléd Város Önkormányzata nevében, a Cegléd 
Város településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. 
(V. 30.) önkormányzati rendelet (Ör.) alapján támogatási szerződést kössön a nyertes Pályázókkal. 
4.) Elrendeli, hogy Pályázók az elnyert támogatásból, az érintett építmények homlokzatán, a 
helyi védelem táblájával arányos méretben, a következő feliratú táblával a támogatást megjelölni 
kötelesek, mely feltételt egyúttal a 3. pontban hivatkozott támogatási szerződésben is rögzíteni 
kell: 
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„CEGLÉD VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGÓVÁSA- 2018” 
A felújítás Cegléd Város Önkormányzatának támogatásával történt. 

5.) Felkéri a Gazdasági Bizottságot az Ör.-ben előírt elszámolást ellenőrző és jóváhagyó 
feladatainak elvégzésére. 
6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5477 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
3.) NAPIREND: Cegléd Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása – változással 

érintett területek elbírálása 
Szakmai előterjesztők: Ilyés Marianna főépítész 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. 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 bizottságok által is támogatott I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta 
határozatát.  
 

248/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Támogatja a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti, változással érintett 

területek tekintetében Cegléd Város Településrendezési Eszközeinek részleges módosítását 
(HÉSZ, SZT, TSZT). 

2.) Felkéri a tervezési feladattal megbízott PESTTERV Kft.-t, hogy az 1. pontban foglalt 
döntésnek megfelelően Cegléd Város Településrendezési Eszközei részleges módosításának 
véleményezési tervdokumentációját elkészítse. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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# 5478 
Bobál István Igen 
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 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
4.) NAPIREND: Belvárosi piac korszerűsítése, határozat módosítása 

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

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
Csuri Károly: a Gazdasági Bizottság ülésén is napirend volt ez. Az eredeti pályázat kiírása azt 
célozta, hogy a termelői piacokat fejlesszék. Viszont az augusztusi testületi ülés óta megkezdődött 
ezen pályázat műszaki tartalmának pontosítása. A katasztrófavédelem a leírtak szerint nem járul 
hozzá ahhoz, hogy az elképzeléseket ebben a formában megvalósítsák, arra hivatkoznak, hogy 
bizonyos tűzvédelmi szabályokba ütközik ez. Az eredeti célkitűzések nagyon sántítanak, majdnem 
azt mondhatja, hogy okafogyottá vált. Ennek ellenére a Gazdasági Bizottság ülésén maga is 
igennel szavazott annak a reményében, hogy az ügyvezető úr teljes mértékben el fog járni a célból, 
hogy mentesítést kaphassanak a tűzvédelmi szabályok 100%-os betartása alól, ugyanis ha az 
átjárókat, folyosókat nem tudják befedni, akkor abban az esetben továbbra is az eladókat és a 
vevőket az időjárás meg fogja viselni.  
 
Takáts László: valóban, a Gazdasági Bizottság ülésén lezajlott ennek a vitája. Úgy érzi, hogy 
nincsenek messze az eredeti céltól, hiszen – ahogy képviselő úr is mondta – az eredeti cél az, hogy 
korszerűsítsék a piacot. Valóban, a legfőbb probléma az, hogy lefedjék az eddig le nem fedett 
részeket, és megfelelő viszonyokat tudjanak biztosítani.  
Az sem elhanyagolandó, hogy a belső, eddig is zárt árusítótérben a szellőzést megoldják, az 
akadálymentes wc-k kérdését megoldják. Ügyvezető úr elmondta, arra törekednek, hogy a 
katasztrófavédelemnél sikerüljön elérni azt, hogy a fedést is minél átfogóbban tudják megoldani. 
Ez egy hosszabb folyamat, és a pályázat rövid beadási határideje miatt nem szerették volna 
megkockáztatni, hogy emiatt a pályázat elvesszen.  
Amennyiben sikerül a katasztrófavédelemmel dűlőre jutni, akkor a város saját költségvetési 
forrásból fogja ezeket biztosítani.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt. 
Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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249/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) a 239/2018. (VIII. 16.) Ök. határozatának alábbi, 1.2. és 1.3. pontjait 

- a határozat többi pontjának változatlanul hagyása mellett - a következőkre módosítja: 
 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5479 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
5.) NAPIREND: Művelődési ház előtti járda felújítása 

Szakmai előterjesztők: Dr. Nagy Lajos aljegyző  
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
ifj. Károly Ferenc: bejelenti, hogy ennek a napirendnek a szavazásában nem vesz részt.  
 
Takáts László: tudomásul veszi a bejelentést.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 12 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 
 
 

 „1.2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 4/E. 
1.3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Cegléd, belterület 275/6 hrsz.” 

„1.2. A pályázat megvalósítási helyszíneinek 
pontos címei: 

2700 Cegléd, Kossuth tér 4/E; 
2700 Cegléd, Kossuth tér 4/B; 
2700 Cegléd, Kossuth tér 4/F. 

1.3. A pályázat megvalósítási helyszíneinek 
helyrajzi számai: 

Cegléd, belterület 275/6; 275/2; 283/2.” 
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250/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Hozzájárul a Kossuth Művelődési Központ előtti járdaszakasz felújításához. (Megvalósítási 

helyszín: Cegléd, Árpád utca (hrsz: 286; 167) és Kút utca (hrsz: 295). 
2.) Az 1. pontban megjelölt fejlesztéséhez szükséges forrás (bruttó 9.253.423 Ft) fedezeteként 

Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének (9. melléklet) „parkolók kialakítása 
(Malomtó szél, Szárcsa utca, Mozdony utca, Köztársaság utca, Gál Jószef Sportcsarnoknál 
parkoló és közművesítés, stb)” előirányzatát jelöli meg.  

3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges kivitelezési 
szerződést az ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (1095 Budapest, Ipar utca 2. B. lház. 1. em. 9.) megkösse. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 
 

# 5480 
Bobál István Igen 
Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 
Hörömpő Annamária Igen 
Imregi Tibor Igen 
Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
ifj. Károly Ferenc Távol 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
 
6.) NAPIREND: 3728 hrsz-ú ingatlan rendezése 

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. 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, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát. 
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251/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterület 3728 hrsz-ú 

ingatlanból, az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képező vázrajzon feltüntetett 9 m2 

nagyságú ingatlanrészt átminősíti forgalomképesre. 

2.) Értékesíti Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ceglédi, 3728 hrsz-ú 
ingatlanból a 9 m2 ingatlanrészt E.N. és Gy.L.  részére ½ - ½ arányban, összesen bruttó 
77.000,-Ft, azaz bruttó hetvenhétezer forint áron. 

3.) Hozzájárul a 9 m2 ingatlanrész beolvasztásához az E.N. és Gy.L. kizárólagos tulajdonát ½-½-
ed részben képező ceglédi, 3727 hrsz-ú ingatlanba.  

4.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés és a kapcsolódó dokumentumok 
aláírására. 

5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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#5481 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
 
7.) NAPIREND: Szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetése - Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. 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 rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 3 
nem szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.  
 
A 23/2018. (IX. 27.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 7/a sz. melléklete.  
 

#5482 
Bobál István Igen 
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 
Csuri Károly Nem 
Horváth Gábor Ferenc Nem 
Korondi Miklós Nem 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
 
8.) NAPIREND: Tulajdonosi hozzájárulás kérése, kültéri kézilabdapálya  

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. 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.  
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

252/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Mint az ingatlan-nyilvántartás szerint Cegléd, belterület 2302/1 hrsz-ú, kivett középiskola 

megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa 

1.1. hozzájárul, hogy a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnázium és 
Szakközépiskola (2700 Cegléd, Széchenyi út 16.) (továbbiakban: oktatási intézmény), mint 
az ingatlan vagyonkezelője, a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási 
Program V. Ütem”-re (IV. kategória: kültéri kézilabda program) pályázatot nyújtson be, és 
eredményes pályázat esetén az alábbi értéknövelő beruházást hajtsa végre az ingatlanon: 

  kültéri kézilabdázásra alkalmas pálya felújítása. 

2.) Hozzájárulását az azzal a feltétellel adja meg, hogy a megvalósult beruházás az 
Önkormányzat tulajdonába kerül, az oktatási intézmény a megvalósult beruházással 
kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmilyen igényt (pénzbeli, tulajdonjogi) nem 
támaszt.  

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

# 5483 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 
 

9.) NAPIREND: Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 
Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat két részre 
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bontását, és két határozati javaslatról történő szavazást. A Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság az eredeti határozati javaslatot változatlan formában támogatta. Úgy 
gondolja, hogy nem indokolt kettévenni a javaslatot. Mivel maga a javaslattevő sem támogatta 
aztán furcsa módon a saját javaslatát, ezért előterjesztőként az eredeti határozati javaslatot 
teszi fel szavazásra.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 
igen és 3 nem szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

253/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) megbízza Cegléd Város Polgármesterét, hogy a Balatonszárszó belterület 955/1. helyrajzi 

szám alatti, 5225 m2 területű, „kivett úttörőtábor” megjelölésű ingatlannak a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) szerinti hasznosítására 
nyilvános, egyfordulós pályázatot írjon ki a tulajdonostárs önkormányzatokkal egyetértésben 
– az Nvt.-ben foglalt előírásokon túlmenően – az alábbi feltételekkel: 

 
a) A pályázat célja: a Balatonszárszó belterület 955/1. helyrajzi szám alatti, 5225 m2 

területű, „kivett úttörőtábor” megjelölésű ingatlannak üdültetési szolgáltatás során 
történő hasznosítása vagy egyéb használat. 

b) A hasznosítás időtartama: legfeljebb 2019. 12. 31-ig. 

c) A hasznosítás ideje alatt a tulajdonostársakat az ingatlan üzemeltetésével és 
fenntartásával kapcsolatosan keletkező költségek (tulajdonosi bepótlás) nem 
terhelhetik. 

2.) felhatalmazza Takáts László polgármestert, hogy a Balatonszárszó belterület 955/1. helyrajzi 
szám alatti, 5225 m2 területű, „kivett úttörőtábor” megjelölésű ingatlan fejlesztési 
koncepciójának kidolgozása tárgyában szakértőt bízzon meg. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megbízási szerződés aláírására. 
4.) utasítja a polgármestert, hogy az 1.-3. teljesüléséről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 1. pont esetében 2018. október 31. Felelős: Takáts László polgármester 

2. és 3. pontok esetében 2018. december 31. 
4. pont esetében 2019. január 31. 

 
#5484 
Bobál István Igen 
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 
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Takáts László polgármester úr Igen 
Csuri Károly Nem 
Horváth Gábor Ferenc Nem 
Korondi Miklós Nem 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
10.) NAPIREND: Külterületi közterületek elnevezése (Ugyer) 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
 
Horváth Gábor: megköszöni címzetes főjegyző asszonynak, hogy meghallgatta a kérést. Nagyon 
fontos az ugyeri tájékozódás érdekében, hogy valamilyen rendszert vigyenek ezekbe a dolgokba, 
hiszen a számlázási címek sokszor nem azonosak, és egy-egy helyre akár két számla is érkezhet. 
Másrészről nagyon fontos a címek megközelítése a katasztrófavédelem, mentők, és az egyéb, 
közügyeket ellátó szervek szempontjából. Kéri az előterjesztés elfogadását.  
 
Takáts László: nem csak ezen a városrészén, hanem a város valamennyi területén szeretnék 
rendezni ezeket a viszonyokat. A soron következő testületi üléseken folyamatosan hozzák be 
azokat a területeket, amiket el kell nevezni. Reményei szerint mihamarabb végére érnek ennek a 
dolognak.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ott élőknek ebből semmilyen anyagi hátránya nem 
származik, hiszen a lakcímbejelentés és egyéb okmányok átírása ingyenes. A kormányhivatalban 
kell megtenni ezeket a lépéseket. A közüzemi szolgáltatóknál is díjmentes a magánszemélyek 
lakcímváltozásának átvezetése.  
 
Csuri Károly: a Gazdasági Bizottság ülésén már szó volt róla, de itt is szeretné megerősíteni azt, 
hogy ez egy nagyon jó előterjesztés, jó elképzelés. Már régen meg kellett volna tenni. Javasolják, 
hogy ne csak a dűlőutak nevét állítsák helyre, hanem az egyes lakóingatlanok számozását is.  
 
Takáts László: igen, ez ennek folyománya, természetesen már nem testületi hatáskör, de azok 
után, hogy a dűlők elnevezése megtörténik, a házszámozás is automatikusan megtörténik 
automatikusan a Hatósági Iroda által.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

254/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Az alábbiak szerint nevezi el az alábbi helyrajzi számú, „kivett út” művelési ágú utakat. 

hrsz:  név: 
021  Ugyer, 0. dűlő 
040/14  Ugyer, I. dűlő 
039  Ugyer, II. dűlő 
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037  Ugyer, III. dűlő   
035  Ugyer, IV. dűlő 
033   Ugyer, V. dűlő 
045  Ugyer, VI. dűlő 
047  Ugyer, VII. dűlő 
049  Ugyer, VIII. dűlő  
051  Ugyer, IX. dűlő 
053  Ugyer, X. dűlő 
090  Ugyer, XI. dűlő 
088  Ugyer, XII. dűlő 
086  Ugyer, XIII. dűlő 
084  Ugyer, XIV. dűlő 
082  Ugyer, XV. dűlő 
080  Ugyer, XVI. dűlő 
078  Ugyer, XVII. dűlő 
076  Ugyer, XVIII. dűlő 
074  Ugyer, XIX. dűlő 
072  Ugyer, XX. dűlő 
070  Ugyer, XXI. dűlő 
0123  Ugyer, XXII. dűlő 
0125  Ugyer, XXIII. dűlő 
0127  Ugyer, XXIV. dűlő 
0129  Ugyer, XXV. dűlő 
0132  Ugyer, XXVI. dűlő 
0135  Ugyer, XXVII. dűlő 
054  Erdős dűlő 
0136   Varga dűlő 
0187  Jáger út 

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

Határidő: azonnal Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

# 5485 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
11.) NAPIREND: PM_KEREKPARUT_2018 pályázat benyújtása 

Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
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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 egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 
 

255/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1. Pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium - „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” PM_KEREKPARUT_2018 kódszámú 
pályázati felhívásra. 

1.1. A projekt címe: „Kerékpár utak létesítése Cegléden” 
1.2. A projekt megvalósítási helyszínei, helyrajzi számai: 

• Külső Kátai út hrsz.: 1623/5 
• Pesti út (Csikós szél – Aldi áruház közötti szakasz) 8194/10 hrsz., 8194/12 hrsz., 8268/7 

hrsz., 8269 hrsz., 8270 hrsz 
1.3. A beruházás elszámolható költségigénye nettó: 165.768.753,- HUF. 
 A projektben elszámolt ÁFA összege:  44.757.563,- HUF. 
 A projekt költségigénye mindösszesen: 210.526.316,- HUF. 
 Támogatási intenzitás:  95   % 
 A pályázathoz szükséges önerő: 10.526.316,- HUF. 
 Az elnyerhető támogatás maximális összege: 200.000.000,- HUF. 

2. A pályázathoz szükséges 10.526.316,- HUF önerő fedezetének a Cegléd Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Pályázati keretét jelöli meg. 
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. 
5. Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat 
előkészítésére. 
Határidő: azonnal Felelős: 1-4 pontban Takáts László polgármester 
  5. pontban Szebeni Dávid ügyvezető 

# 5486 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 
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12.) NAPIREND: Közterületi villamos energia kapacitás bővítés és költségpontosítás 
Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. 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 egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 
 

256/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Támogatja (kötelező feladatként) a Cegléd, Szabadság tér, és Cegléd, Kossuth tér közterületi 

villamos energia kapacitás bővítését bruttó 11.731.752 Ft összegben az alábbiak szerint:  

1.1.) Kapacitás bővítés: 
1.1.1.) Cegléd, Szabadság tér 62. hrsz. bruttó: 4.174.236 Ft 
1.1.2.) Cegléd, Kossuth tér 2/1. (167 hrsz) bruttó: 6.711.696 Ft 

1.2.) Költségpontosítás – szökőkút:  
1.2.1.) Cegléd, Szabadság tér 62. hrsz. bruttó: 717.804 Ft 
1.2.2.) Cegléd, Kossuth tér 2/1. (168 hrsz) bruttó: 128.016 Ft 

2.) Fedezeteként az önkormányzat 2018. évi költségvetésének (9. melléklet) „parkolók kialakítása 
(Malomtó szél, Szárcsa utca, Mozdony utca, Köztársaság utca, Gál József Sportcsarnoknál 
parkoló és közművesítés, stb.)” előirányzatát jelöli meg. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 
 

# 5487 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 
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13.) NAPIREND: Étkezés térítési díjának megállapítása - Rendelet 
Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
Csuri Károly: az étkeztetés térítési díjának ilyen mérvű emelését nem tudják elfogadni. Korábban 
szó volt arról, hogy azért kell emelni, mert az elmúlt időszakban nem történt emelés, ill. a 
konkurencia más étkeztető csapatok étkeztetési díja magasabb. Ezt sem tudják elfogadni. Nem 
kötelező egy magasabb étkeztetési díjra hivatkozni, saját maguknak is emelni a díjat. 
Szó volt arról, hogy ezáltal majd a gyerekek étkeztetésének, az ételeknek a minősége is javulni 
fog. Kételyei vannak e vonatkozásban, ugyanis ha nem téved, emlékezete szerint pontosan a 
szóban forgó céget büntették meg nem is olyan régen több millió forintra azért, mert a hűtőben 
lejárt szavatosságú húsokat találtak.  
Nem tudják elfogadni a módosítást, az ilyen mérvű emelést. Arra kéri a testületet, hogy 
csatlakozzanak ehhez.  
 
Horváth Gábor: egyetlen egy szóval ki tudja fejezni: pofátlanság.  
 
Takáts László: köszöni Horváth Gábor úr magasröptű hozzászólását. 
Úgy gondolja, ahogy már többször is elmondták az étkezés tekintetében, hogy az elmúlt 
időszakban nagyon komoly lépések történtek a kormányzat részéről arra vonatkozóan, hogy az 
ingyenes és a kedvezményes étkezést igénybe vevők minél nagyobb számban legyenek. Ez az 
emelés, amit a Képviselő-testület eldöntött és amit elmondtak az augusztusi testületi ülésen is, 
csak az elfogadott határozati javaslatba a hivatali előkészítésnél hiba csúszott, és ezért került most 
vissza ez az anyag a testület elé. Most is fontosnak tartja elmondani, hogy az összesített számok 
alapján csak az elmúlt esztendőben az igénybe vevők tekintetében közel 50%-os az étkezést 
ingyenesen igénybe vevő lakosok száma. Illetve azok, akik 50%-os kedvezménnyel veszik 
igénybe az étkezést, az további 25%. Az emelés százalékosan soknak tűnik, közel ezer forintos 
havi emelésről beszélnek, azonban ez sem egyértelmű, hiszen van, aki csak egy étkezést vesz 
igénybe naponta, van, aki mindhármat, és korcsoportonként is más és más az összeg. Úgy véli, 
ezzel az emeléssel nem tesznek semmi olyat, amit próbálnak a testületre rásütni az ellenzék 
részéről. Az Önkormányzat gazdasági szempontból vizsgál meg nagyon sok eseményt. Úgy 
gondolja, tisztességgel helyt állnak így is, jelentős önerőt vállalnak. A gazdasági növekedést, az 
átlagbérek növekedését tekintve annál a rétegnél, akit ez érinteni fog, hiszen nem az alacsonyabb, 
hanem a magasabb jövedelműeket érinti, és véleményük szerint számukra ez kigazdálkodható. 
Egyébként ha azt nézik, hogy az élelmiszer alapanyagok átlagára hogyan növekszik, úgy gondolja, 
hogy elfogadható az emelés.  
 
Dr. Ferenczi Norbert: a maga részéről is tájékozódott a saját körzetében azzal kapcsolatban, hogy 
hogyan alakulnak a kedvezmények igénybevételei. A Külső-Budai úti óvoda tipikusan olyan, 
ahová nevelőszülők gyermekei ill. anyagilag hátrányos helyzetű családok gyermekei járnak. Az 
elmúlt néhány évben volt olyan, amikor csak a kedvezményt igénybe vevő gyerek étkezett, tehát 
nem volt díjfizetés egyáltalán, mert a kedvezményeket mindenki igénybe tudta venni. Volt olyan 
év, hogy egyetlen gyerek vette igénybe, de ő is csak azért, mert olyanok voltak a jövedelmi 
viszonyai, hogy nem volt képe kihasználni a kedvezményeket. A maga részéről támogatja az 
előterjesztést.  
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Csuri Károly: érti, amit a polgármester úr mond. De azt is hozzá kell tenni, ahogy szokták 
mondani, ingyen ebéd nincsen. Azt valakinek meg kell fizetnie. Ha nem a szülő fizeti meg, akkor 
a többi adófizető állampolgár fogja megfizetni.  
Polgármester úr említette, hogy az átlagfizetések emelkednek. Igen, forintban. És ha euróban 
számolják, akkor mi a helyzet? 
 
Takáts László: ez a kérdés messzire mutat, ne menjenek el ebbe az irányba, de ha ezt igényli az 
ülés, akkor elmehetnek ebbe az irányba is.  
 
Rimóczi Gábor: intézményvezetőként is szeretne hozzászólni ehhez a témához. Mellesleg még 
nem euróban fizetnek egyelőre, hanem forintban, tehát fontosabb most a forint, mint az euró.  
Nagyon fontos a jó, minőségi közétkeztetés, hisz van olyan gyerek, aki csak ekkor és csak itt tud 
étkezni. Van olyan, nyári szünetből visszatérő gyerek, aki közölte vele, hogy azért jó, mert így tud 
enni legalább háromszor naponta. Otthon nem tudják biztosítani ezt.  
Nagyon fontos az, hogy jó minőségű ételt adjanak. Ezt 400 forintból nem tudják megoldani. 
Otthon sem, amikor főznek.  
Sosem mondtak olyat, hogy azért emeltek, mert a másik két intézményben vagy általános 
iskolában esetleg többe kerül az étel. Azt mondták, hogy még így is a legolcsóbb közétkeztetés itt 
van.  
 
Horváth Gábor: Ferenczi képviselő úrnak mondja, hogy maga is tájékozódott, és sokan mondták le 
az ebédet ezek miatt. Ez csak egy válasz erre.  
 
Takáts László: úgy gondolja, Horváth Gábor képviselő megjegyzései nem autentikusak, hiszen 
tetten érhető, hogy folyamatos valótlanság állításokkal, hazudozásokkal nehéz mit kezdeni. Utána 
kell nézni az információknak, onnantól kezdve lehet tényeket állítani, bár ez képviselő urat nem 
szokta zavarni.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem volt.  
 
Szavazásra bocsátja a köznevelési intézményekre vonatkozó rendelet-tervezetet. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen és 4 nem szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.  
 
A 24/2018. (IX.27.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 13/a sz. melléklete.  
 

# 5488 
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 
Bobál István Nem 
Csuri Károly Nem 
Horváth Gábor Ferenc Nem 
Korondi Miklós Nem 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 
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Szavazásra bocsátja a bölcsődére vonatkozó rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 9 igen és 4 nem szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.  
 
A 25/2018. (IX 27.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 13/b sz. melléklete.  

 
# 5489 
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 
Bobál István Nem 
Csuri Károly Nem 
Horváth Gábor Ferenc Nem 
Korondi Miklós Nem 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
14.) NAPIREND: Beszámoló Cegléd Város Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról, 

pénzügyi helyzetéről 
Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 
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.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

257/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásról, pénzügyi helyzetéről 

készített beszámolót. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
# 5490 
Bobál István Igen 
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 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 
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15.) NAPIREND: Erdészeti feladatokra fedezet biztosítás 
Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 
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 egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

258/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Támogatja (kötelező feladatként) a VÁRVAG Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.; 2700 Cegléd, 

Gubody utca 28.) részére erdészeti feladatok ellátásához további nettó 2.000.000 Ft + 27% Áfa 
fedezet biztosítását. 

2.) Az 1.) pontban jóváhagyott pénzügyi forrást a Cegléd, Csengeri szél 906 B és 906 C számon 
nyilvántartott erdőterületek 2018. évi költségeire használhatja fel. 

3.) Fedezeteként az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalék előirányzatát jelöli 
meg. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5491 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
16.) NAPIREND: Ceglédi Kézilabda Klub SE visszafizetési határidő hosszabbítás iránti kérelme 

Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin 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. 
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A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 3 
nem szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

259/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Hozzájárul a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület (2700 Cegléd, Rákóczi út 33., adószám: 

18700138-2-13) részére nyújtott 2018. április 23-án kelt C/890-25/2018.CVÖ szerződés számú 10 
millió forint összegű visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének 2018. augusztus 31-
éről 2018. december 31-ére történő meghosszabbításához. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2018. április 23-án kelt C/890-25/2018.CVÖ szerződés számú 
támogatási szerződés 1. pont szerinti módosításának aláírására. 

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

# 5492 
Bobál István Igen 
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 
Csuri Károly Nem 
Horváth Gábor Ferenc Nem 
Korondi Miklós Nem 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
17.) NAPIREND:2018. évi közbeszerzési terv módosítása 

Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

260/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Módosítja a 78/2018. (III. 22.) Ök. határozattal jóváhagyott 2018. évi közbeszerzési tervet a 

jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint. 
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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 260./2018. (IX. 20.) 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 

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 
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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 a 
közbeszerzési dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

Uniós 

Kbt. 81. § 
szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. III. 
negyedév 

2020. II. 
negyedév 

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 

12. 

„Az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” című 
pályázat keretében az 

Összekötő út felújítása 

802 fm hosszan teljes aszfaltburkolat 
felújítás: aszfaltburkolat marás és új 

kopóréteg terítése, szegélyek javítása, 
cseréje, útburkolati jelek felfestése (A 

pontos mennyiségi adatok a 
közbeszerzési dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. III. 
negyedév 

2019. II.  
negyedév 

13. 
PM_ONKORMUT 2018 

pályázat keretében belterületi 
utak felújítása, korszerűsítése 

Szív utca-Bercsényi utca csomópont 
felújítás, útburkolat felújítása a Kőrösi 

úton (Síp utca és Déli út közötti 
szakasz), a Nagykátai úton (Pesti út és a 
Széchenyi út közötti szakasz), a Mező 
utcában (Malomtó szél és a Könyök 

utca közötti szakasz), Damjanich 
utcában (Pesti út és Árpád utca közötti 
szakasz), (A pontos mennyiségi adatok 

a közbeszerzési dokumentumban 
kerülnek meghatározásra.) 

Nemzeti 

Kbt. 115. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. IV. 
negyedév 

2019. IV. 
negyedév 

III. Szolgáltatás-megrendelés  

1. Közétkeztetési feladatok 
ellátása főző és 

Közétkeztetési feladatok ellátása 
bölcsődében ~105 fő, óvodákban ~767 Nemzeti Kbt. 112. 

§ (1) 
2018. II. 
negyedév 

2023. II. 
negyedév 
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melegítőkonyhák 
üzemeltetésre történő 

átvételével 

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.) 

bekezdés 
b) pont 
szerinti 

nyílt 
eljárás 

2. Vagyon- és 
felelősségbiztosítás  

Az önkormányzati tulajdonban, 
hasznosításban lévő ingó és ingatlan 

vagyonelemek vagyon és 
felelősségbiztosítása (A pontos 

mennyiségi adatok a közbeszerzési 
dokumentumban kerülnek 

meghatározásra.) 

Nemzeti  

Kbt. 113. 
§ szerinti 

nyílt 
eljárás 

2018. IV. 
negyedév 

2019. IV. 
negyedév 

IV. Építési koncesszió 
 nincs – – – – – 

V. Szolgáltatási koncesszió 
 nincs – – – – – 
 
Kelt Cegléd, 2018. ….. 

Takáts László 
polgármester 

#5493 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
18.) NAPIREND: 9770/6 hrsz-ú ingatlan 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. 
 
Csuri Károly: a Gazdasági Bizottság ülésén az előterjesztésnek és az előterjesztésben foglalt 
anyagnak a hátulütőit, esetleges hátrányos következményeit is részleteiben taglalták. Úgy 
gondolja, hogy az előterjesztésen túlmutató problémával is szembesülnek. Mégpedig azzal, hogy 
Cegléd városában nincs hivatalosan kijelölt lerakóhelye az építési törmeléknek. Ez nem tartható 
fenn a továbbiakban.  
Felmerült a kérdés, hogy amennyiben a testület jóváhagyja ezt az adásvételi szerződést, akkor a 
törmeléket, amit ki tudja, hogy évek óta ki és hogyan pakolt oda le, azt az építési törmeléket és 
hulladékot elszállítja-e vagy megsemmisíti, vagy mi lesz vele. Úgy gondolja, ellenőrizni kellene  - 
ez a kérése - , hogy ha nyélbe ütik ezt az adásvételi szerződést, ennek a hulladéknak az 
elszállítását, a további sorsát az Önkormányzat kövesse figyelemmel.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás nem volt.  
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Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát. 
 

261/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Értékesíti Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterület 

9770/6 hrsz-ú, 1400 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű valóságban a Budai 
úton található ingatlant a Joker Bau Kft. (Cg. szám: 13-09-182559; székhely: 2700 Cegléd, 
Fűtőház utca 5.; Képviseli: Molnár Mihály)  részére nettó 2.800.000 Ft áron, azaz nettó 
kettőmillió-nyolcszázezer forint áron, azzal, hogy vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon 
nagy mennyiségű építési törmelék található. 

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 
 

#5494 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
19.) NAPIREND:A Pesti Úti Óvoda engedélyezett létszámkeretének módosítása 

Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. 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 10 igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

262/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 162/2016. (VI. 23.) Ök. határozat 
alapján, figyelemmel a 208/2013. (VIII. 15.) Ök. határozatra – a fenntartásában működő Pesti Úti 
Óvoda (2700 Cegléd Pesti út 10.) engedélyezett létszámát az alábbi módosítással állapítja meg: 
1.) A Pesti Úti Óvoda (2700 Cegléd Pesti út 10.) 55 (ebből 3 megváltozott 

munkaképességű alkalmazotti létszámhely) engedélyezett létszámhelye 2018. július 1-jén - az 
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1.1. alpontban meghatározott létszámhellyel - 54 (ebből 3 megváltozott munkaképességű 
alkalmazotti létszámhely) létszámra csökken: 

1.1. A Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvoda (2700 Cegléd Köztársaság utca 18.) 1 
betöltetlen, önkormányzati finanszírozású dajka álláshely megszűnik. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5495 
Bobál István Igen 
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 
Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

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

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete. 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

263/2018.(IX. 20.) 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. augusztus 16-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 
 

# 5496 
Bobál István Igen 
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 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
21.) Napirend: Ceglédi TEK XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésének szolgáltató 

részéről történt felmondása 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést mindhárom állandó 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, 13 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

264/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Tudomásul veszi, hogy a MED-A-KER Háziorvosi, Foglalkozás-egészségügyi Kereskedelmi 

és Szolgáltató Betéti Társaság (2700 Cegléd, Déllő u.7., képviseli: dr. Tóth Tibor József 
ügyvezető) 2018. szeptember 3-án kelt beadványában felmondta az önkormányzat és a 
Szolgáltató között 2010. november 30. napján megkötött - előzményeit tekintve 1993. június 
29. óta érvényben lévő - a háziorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási 
rendszerben, gazdasági társaság formában történő működtetéséről szóló megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás). 

2.) Megállapítja, hogy az 1. pontban hivatkozott felmondás következtében a Megállapodás 
megszűnésének időpontja 2018. november 30. 

3.) Tudomásul veszi, hogy a praxis elidegenítésének joga 2019. május 30. napjáig dr. Tóth Tibor 
József háziorvost illeti meg. 

4.) Felkéri a Polgármestert, hogy az októberi ülésre készítse elő Cegléd Város 
Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 1. melléklet 
13. pontjában meghatározott XIII. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzet önkormányzati 
működtetéséhez szükséges döntések tervezetét. 

5.) Felhatalmazza a Polgármestert a 4. pontban hivatkozott feladatellátást megalapozó 
intézkedésekre. 

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

# 5497 
Bobál István Igen 
Csuri Károly Igen 
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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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
 
22.) Napirend: Külterületi utak fejlesztése -358/2016.(XII.15.) számú Ök.határozat módosítása 

Szakmai előterjesztő: Szebeni Dávid ügyvezető 
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, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 
 

265/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) módosítja 358/2016.(XII.15.) számú testületi határozatnak 1.3. pontját akként, hogy a 

pályázathoz szükséges önerő összegét 17.647.075,- Ft-ban határozza meg. A hivatkozott 
számú önkormányzati határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

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

3.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: azonnal Felelős: 1. pontban Takáts László polgármester 
 3. pontban Szebeni Dávid ügyvezető 
 

# 5498 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 
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23.) Napirend: 0410/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések 
Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztés végén található rajzon látható, miről is van szó. Elnézést kér azért, 
hogy helyben osztott anyagként került ide az előterjesztés, de még a tegnapi napon is egyeztetések 
folytak az érintettekkel ennek az előterjesztésnek a megírásához kapcsolódóan.  
Arról van szó, hogy az ISPA projekt keretében megvalósult hulladéklerakó melletti részen 
egyrészt önkormányzati területek vannak ill. van egy magántulajdonban lévő terület, ez a 
megosztási vázrajz szerinti 0410/1 hrsz-ú ingatlant. Ez egy érdekes alakzatú ingatlan, teljesen 
alaktalan, mindenhol a kerítés mellett végignyúló telek.  
A DTKH Vályi Attila úrral már egyeztetett ennek a területnek a megvásárlására vonatkozóan. A 
városvezetés pedig egyeztetett a hulladéklerakó melletti önkormányzati terület eladására 
vonatkozólag, hiszen a DTKH megkereste az Önkormányzatot ezzel kapcsolatban. Azonban a 
helyzet az, hogy a hatályban lévő földtörvény értelmében nem egyszerű a helyzet. A DTKH, mint 
olyan, nem tudja közvetlenül megvásárolni a területet a magánszemélytől a törvény értelmében, 
viszont ezen ügylet létrejötte nélkül az Önkormányzat nem tudja eladni a területet a DTKH-nak, 
mert a terület megközelíthetősége, ahhoz, hogy külön helyrajzi számon szerepeljen (a rajzon 
látszik is, hogy kell egy megközelítő út az önkormányzati területhez), nem üthető nyélbe. Ez az a 
terület az előzetes tervek szerint, ami a komposztáló megvalósulási területe lenne az új 
hulladékgazdálkodási társulás által kért rendszerben.  
Miért került ez a Képviselő-testület elé? Azért, mert egy háromoldalú egyeztetésben arra a 
következetésre jutottak a joghoz értő emberek, hogy ez az ügylet úgy üthető nyélbe, hogy az 
Önkormányzat megvásárolja Vályi Attila úrtól ezt az ingatlant 10 millió forintért. Ahogy az 
előterjesztésben is szerepel, ez az összeg a piaci ár feletti érték, mezőgazdasági áron többet ér. De 
az Önkormányzat ezt a földterületet tovább is adja a DTKH-nak, az Önkormányzat csupán köztes 
szereplője ennek a történetnek. A DTKH megfizeti a földkivonási járulékot a Földhivatal felé, 
hiszen ez művelési ággal ellátott terület. Ezek után az Önkormányzat a megvalósulási vázrajz 
szerint az ő területének és a Vályi úrtól megvásárolt területnek az összevonásával értékesíti a 
területet 20 millió forintért.  
Tulajdonképpen arról van szó, hogy az Önkormányzat kifizet 10 millió forintot Vályi úrnak, amit 
egyébként a DTKH vissza fog fizetni, és ezek után tudja az Önkormányzat értékesíteni a saját 
területét szintén 10 millió forintért. Ezen az adásvételen az Önkormányzat 10 millió forintos 
ingatlanbevételt tud eszközölni.  
Ha ez a dolog nem történik meg, akkor ezt a területet nem tudják eladni, mert sajnos be van oda 
zárva. Az megérne egy misét, hogy ezt annak idején hogyan hozták így össze, de ebbe ne 
menjenek bele.  
Kicsit bonyolultnak hangzik ez az anyag, de az Önkormányzatnak ez azért érdeke, mert egy 
hasznosíthatatlan, „holt” ingatlanrészt tud értékesíteni. Annyi a szerencse, hogy az önkormányzati 
ingatlan beépítetlen területként szerepel, a mellette lévő pedig nem az. 
 
Csuri Károly: köszöni a részletes magyarázatot. Polgármester úr első mondatában elnézést kért 
azért, hogy helyben osztott anyagként kerül egy ilyen téma a testület elé. Az elnézést 
megszavazzák, elfogadják, de legyen szíves a polgármester úr tekintettel lenni arra, hogy egy ilyen 
volumenű dologban nem biztos, hogy ennyire kell sietni. Lehet, hogy ráért volna az októberi 
testületi ülésen megtárgyalni.  
Úgy érzi, hogy ez a 4 millió forintos hektáronkénti vételi, eladási meghatározott ár bizony 
keményen túlárazott. A DTKH  mikor fogja az Önkormányzatnak ezt a bizonyos 10 millió forintot 
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megtéríteni?  
 
Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető: ahogy polgármester úr is mondta, tegnap még 
folytak az egyeztetések és a város szempontjából legfontosabb, hogy a komposztáló 
megépülhessen. A tavaly júniusi határozatban a Képviselő-testület - ha jól emlékszik – 
egyhangúlag támogatta, hogy mintegy 240 millió forintos kormányzati forrás bevonásával a 
komposztáló megépülhessen, ehhez rendezett telekviszonyokat kell biztosítani. Nevezetesen azt 
kell az Önkormányzatnak biztosítania, hogy építési engedélyt kaphasson a létesítmény 
megvalósítása. Az NHKV Zrt-vel és az NFP Nonprofit Kft-vel folytatott egyeztetések 
eredményeként az az álláspont született az NHKV Zrt-nél – az NFP-vel egyetértésben - , hogy 
külön ingatlanon kell megvalósítani a komposztálót, tekintettel arra, hogy a hulladéklerakó az 
ISPA projekt keretében egy másik támogatási körből részesült pénzügyi forrásból. Jelen tervezett 
beruházás pedig egy következő forráscsoport bevonását célozza, nevezetesen a KEHOP-3.1.2-t. 
Tekintettel arra, hogy a nagykőrösi komposztáló technológiája a mai technikai ismeretek 
értelmében elavultnak minősíthető, mert nagyon hosszú idő alatt állítható elő a komposzt, itt egy 
nagyjából 21 hetes technológiával tudnak olyan komposztot előállítani, ami a szomszédos 
hulladéklerakó prizmáinak takarását szolgálja. Tehát nem továbbértékesítést, hanem 
prizmatakarást szolgál. Erről szólt a tavaly júniusi előterjesztés.  
Az, hogy a komposzt előállítása hol történik, a költségét jelentősen befolyásolja, hiszen nagy 
tömegű földmunkát kell végezni és át kell szállítani prizmatakarásra. Ezért adta azt a szakmai 
javaslatot a városi önkormányzatnak a tárgyalásokon az NHKV Zrt, hogy lehetőség szerint a 
lerakó közvetlen közelében (szomszédságában) valósuljon meg a komposztáló. Az itteni területek 
aranykorona értéke igen jelentős, emiatt a földvédelmi járulék olyan összegű volt, ami alapján 
polgármester úr azt az előzetes döntést hozta, hogy az Önkormányzat nem kívánja megvásárolni a 
Vályi Attila tulajdonában lévő rét, legelő ingatlant, de az élet, ill. a hatályos jogszabályok sajnos 
ezt a célt felülírták, de a DTKH Kft. vállalta – mivel az ő célját szolgálja a beruházás 
megvalósítása, az ő tevékenységi köréhez kapcsolódik – azt a kb. 10 millió 180 ezer forintos 
összeget, és a DTKH Kft. a határozat alapján a földvédelmi osztálynak meg fogja fizetni az 
Önkormányzat helyett.  
 
Takáts László: tehát amikor mindez lezajlik, akkor fizeti meg a DTKH Kft. az Önkormányzat felé 
ezt az összeget.  
 
Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető: egyelőre a tárgyalások eredményeként a határozati 
javaslat 1. pontjának utolsó mondataként: a komposztálóépítési projekttel összhangban határozza 
meg az NFP-vel közösen az Önkormányzat. Tegnap is egyeztetett a Nemzeti Fejlesztési 
Projektirodával. Amennyiben átmegy az 1. sz. telekmegosztási vázrajz, aminek a rajzát a 
képviselők az előterjesztés végén látják, ez az első fokozata a telekalakításnak, akkor már elhárul 
az akadály a végleges adásvételi szerződés megkötésének, tehát az értékesítésnek. Reményeik 
szerint ez még az idén megtörténhet, de óvatos becsléssel nem akart határidőt beleírni. Amint 
lehetőség van rá, tekintettel a likviditás fenntartására, és ahogyan az előterjesztésben is jelezte, 
eredetileg ilyen célra nem terveztek költségvetési fedezetet. Azon dolgoznak, hogy ez minél előbb, 
lehetőség szerint adóévben megvalósuljon.  
 
A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.  
Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
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266/2018.(IX. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) támogatja a V. A., tulajdonában levő Cegléd, külterület 0410/1. hrsz.-ú, rét megnevezésű 2 Ha 

4106 m2 nagyságú, összesen 67,01 AK értékű ingatlan megvásárlását 10.000.000,-Ft nettó 
áron azzal a kikötéssel, hogy a megvásárolt területből tervezet szerinti 1 Ha 5.820 m2 körüli 
területet a 0412 hrsz-ú ingatlanból telekmegosztással létrejövő 0411/1 hrsz-ú ingatlannal 
együtt értékesít a DTKH Nonprofit Kft. részére azzal a feltétellel, hogy a területet a vevő 
kizárólag hulladékgazdálkodási létesítmény megvalósítása céljára használhatja fel, és a 
0411/1 hrszú ingatlan vonatkozásában a vételárat nettó 10.000.000,-Ft összegben elfogadja. A 
továbbértékesítés időpontját Cegléd Város Önkormányzata az Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.-vel közösen - a komposztáló építési projekttel összhangban - 
határozza meg. 

2.) Az ingatlan vételárának forrásaként Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
„általános „tartalék” előirányzatát jelöli meg. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződések és nyilatkozatok aláírására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5499 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
24.) 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, 13 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 

# 5500 
Bobál István Igen 
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 
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
A polgármester két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, így 
ennek elfogadását Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 

# 5501 
Bobál István Igen 
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 
Nagy Tamás Távol 
Takátsné Györe Anett Távol 

 
Egyebek napirendben döntést igénylő kérdés, felvetés nem volt.  
 
 
25.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
Takáts László: szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet az elmúlt időszakban tapasztalt 
eseményekkel kapcsolatban.  
Örömmel konstatálta, hogy mindenki hazatért a nyári szünetből, azok is, akik nem tudtak az előző 
testületi üléseken részt venni. Látja, hogy mindenki az őszi politikai időszak kampánysebességébe 
kapcsolt. Nincs is ezzel semmi probléma, azonban arra hívja fel mindenki, de főleg a Képviselő-
testületi tagok figyelmét, hogy a város életével és a Képviselő-testület döntéseivel kapcsolatos 
dolgokban lehetőség szerint tényeket és valóságokat állítsanak. Nagyon szomorúnak tartja, hogy a 
városi döntésekkel, működéssel kapcsolatban tévinformációk vannak, és a Képviselő-testületi 
tagok annak ellenére, hogy akár ellenzéki padsorokban ülnek, ezt nem korrigálják. 
Úgy gondolja, a képviselők valamennyien Cegléd városra esküdtek fel, arra, hogy Cegléd város 
javát szolgálják. Nem hiszi, hogy a város javát szolgálja az, ha hazugságokat, dezinformációkat, 
féligazságokat terjesztenek mindenfelé. Felháborítónak tartja ezt, főleg abban a tekintetben, hogy 
az országos médiumokban olyan hírek jelennek meg a várossal és annak működésével, vagy a 
polgármester személyével kapcsolatban, amik szemen szedett hazugságok. Ezen állítások része 
helyi informátorokra, helyi állításokra alapszik. Külön szomorúnak tartja, hogy egy országos, 
nagy múltú sajtótermék megengedi magának azt, hogy a hozzáférhető testületi, cégbírósági és 
egyéb anyagok kapcsán valótlanságokat, hazugságokat írjon le. Konkrétan a hulladékszállítással 
kapcsolatban az elmúlt héten olyan állítások jelentek meg, hogy a polgármester a hulladékszállító 
cégnek a tulajdonosa, igazgatója, elnöke, alelnöke. A jóindulatot nem feltételezi ezektől az 
internetes portáloktól, hiszen eddig valamennyi adatigénylésre vagy bármi kapcsán csak a 
kiforgatott dolgokat írták le. Amikor az Önkormányzat helyreigazítást, bármit kértek, akkor ezt 
egyszer sem tették meg. Egyébként most is kérték a hazugságok helyreigazítását. A mai napig 
nem érkezett erre válasz. Amennyiben törvényes határidőn belül ezek nem történnek meg, akkor 
jogi lépéseket fognak tenni természetesen.  
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Szeretné elmondani, mi a helyzet, mert a hulladékszállítás kapcsán sok valótlanság van, sajnos a 
köztudatban is. A tegnapi napon fogadónapot tartott és egy közös képviselő hölgy mondott 
egészen érdekes dolgokat arról, hogy mi lenne az Önkormányzat dolga, és hogy a polgármester 
minek a tulajdonosa és minek nem. Ez nem tartozik egészen szorosan a tárgyhoz.  
Jelen pillanatban Cegléd város közigazgatási területén és még 101 település közigazgatási 
területén létrejött dél-pest megyei hulladékgazdálkodási társulásnak valóban az alelnöke. Úgy 
gondolta, hogy ehhez nem kell különösebb oktatást tartani, de mégis szükség van rá. Erről 
többször tájékoztatta már a Képviselő-testületet,ezért furcsállja, hogy az információkat nem 
sikerült összesöpörni. Ezen 101 település közigazgatási területén a DTKH Nonprofit Kft., azaz a 
volt Ökovíz végzi a hulladékszállítást.  
A hulladékszállítással kapcsolatban a helyi önkormányzatnak van rendeletalkotási lehetősége arra 
vonatkozóan, hogy milyen területeket von be a hulladékszállításba. Ezt megtették pl. Horváth 
Gábor képviselő úr kérésére, amikor az ugyeri területen kérte azt, hogy legyen hulladékszállítás. 
Sem az Önkormányzatnak, sem a hulladékszállító cégnek (a DTKH Nonprofit Kft-nek) nincs 
nyilvántartása, hiszen az új törvény alapján a hulladékszállítási szerződéseket az NHKV, azaz a 
nemzeti hatóság végzi, hiszen a számlázások onnan történnek. Nem egyszerű a rendszer, de most 
már majdnem két éve ez így van. Ez az alapvető helyzet. A DTKH Kft. kapcsán – aminek 
sajtóálltások szerint és sajnos az itt ülő képviselő állításai szerint is tulajdonosai – elmondja, hogy 
valóban tulajdonosai a Kft-nek: 0,1 %-nyi tulajdonrészük van ebben a cégben, nem számottevő, 
hiszen a Képviselő-testület döntése alapján eladták a tulajdonrészt ezelőtt másfél évvel. Az 
Önkormányzat nem igazgatója ennek a cégnek, hanem Agatics Roland úr az igazgatója.  
A Társulás hivatott arra, hogy egy nagy rendszernek a hulladékgazdálkodását megoldja. Nem a 
szállítást végzi. A Társulás arra hivatott tehát, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert megoldja, de 
valóban annyi igazság van a történetben, hogy az önkormányzatok átadták a hulladékszállítással 
kapcsolatos döntés meghozatalát a társulásnak, és a társulásban lévő képviselők szavazták meg 
annak idején a DTKH-t arra, hogy a hulladékszálíltást végezze ennek a 101 településnek közel 600 
ezer főt lefedő területén. Ennek a társulásnak az elnöke Szeberényi Tamás kecskeméti 
alpolgármester, tehát nem a ceglédi polgármester. Van három alelnök, ezek közül az egyik 
valóban személye, ez igaz, és még két polgármester kolléga alelnöke ennek a társulásnak. Tizenöt 
tagja van társulatnak, akik lakosságszám arányában képviselik a településeket. Személy szerint a 
képviseleti joga Csemő, Újszilvás, Mikebuda, Albertirsa, Ceglédbercel és Ceglédre terjed ki. 
Ebben a döntési mechanizmusban ez úgy működik, hogy minden egyes ülés előtt kiküldi az 
érintett polgármestereknek az anyagot, megkérdezi az álláspontjukat és úgy megy el 
döntéshozatalra. Egyébként Cegléd volt az egyike azoknak, akik a közbeszerzési eljárás kapcsán 
tartózkodott, mert nem értett egyet azzal a rendszerrel, metódussal, ami volt, tehát nem 
támogatták.  
Ez a társulás pályázati forrást nyert arra, hogy ebben a 600 ezer fős térségben fejlesssze a 
hulladékgazdálkodási rendszert. Ennek a fejlesztésnek a részeként fog megvalósulni reményeik 
szerint a minden háztartást edényzettel ellátó, házhoz menő szelektív gyűjtés, valamint 
komposztáló fog épülni, mechanikai válogató fog épülni, járművek lesznek korszerűsítve. Nagyon 
fontos, hogy megfelelő kommunikáció és tájékoztatás lesz, felkészítésként a lakosságnak arra, 
hogy ezt használja.  
Visszatérve: miből adódik a ceglédi probléma? Véleménye szerint abból, hogy egyrészt a 
Képviselő-testület döntése kapcsán valamikor, az előző ISPA projekt keretében megvalósuló 
rendszerben ún. hulladékgyűjtő szigetek kerültek kialakításra a város több pontján. Ezen szigetek 
megszüntetése már a DTKH vagy még az Ökovíz működési idején elindult. Miért döntött úgy a 
Képviselő-testület, hogy mégsem szünteti meg? Egyébként ez nemcsak itt probléma, hanem 
pontosan a rendszerből adódóan nagyon sok polgármester kollégával kapcsolatban vannak azért, 
mert ezekre a gyűjtőszigetekre sajnos nem az a hulladék kerül, aminek oda kellene kerülnie. 
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Ennek az orvoslására jó két évvel ezelőtt elindult a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ami a 
város egész területén működik. Kéthetente a szolgáltató minden háztartáshoz elmegy és gyűjti a 
szemetet. Itt jött a probléma: abból adódott a legnagyobb probléma, hogy sajnos a társasházi 
lakóközösségek egy részénél nem volt megoldva a helyzet azzal az apropóval, hogy ők nem tudják 
ezt a problémát megoldani. Kérés érkezett, hogy maradjanak ott a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek. Mivel a város más részein meg lettek szüntetve ezek a gyűjtőszigetek, a helyzet romlott. 
Ezt tapasztalják folyamatosan, hiszen a megmaradt hulladékgyűjtő szigetekre hordják azt az 
egyébként sajnos sok esetben kommunális és más hulladékot, amit – ez nem érthető számára – 
nem tudja, miért nem lehet kivinni a hulladéklerakóra, a gyűjtőudvarra, hiszen ott fogadják ezt a 
szemetet. Nem tudja, milyen állampolgári megfontolás az, hogy egyszerűbb ide hordani, ha már 
egy autóba vagy utánfutóra felrakják a szemetet, akkor nem mindegy, hogy hol rakják. Sokszor az 
sincs messzebb, ahová elviszik.  
Ennek kapcsán nyár óta folyamatos egyeztetés zajlik a szolgáltatóval, tehát a DTKH Nonprofit 
Kft-vel arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják orvosolni a problémát. Mivel a társasházi 
közösségeknek rendelkezniük kell – ugyanúgy, ahogy a kertes házi övezetben élőknek – 
edényzettel, ill. a probléma ott volt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés esetében hogyan oldják meg 
ezt, a szolgáltató vállalta, hogy minden társasházi közösség részére biztosít egy szelektív 
gyűjtőedényt, egy nagyobb edényt, amiben a szelektív hulladékot el lehet helyezni. Erről 
szeptember 27-én lesz tájékoztató a társasházi képviselőknek, tehát mindenki tájékoztatva lesz. A 
helyzet mégsem ilyen egyszerű, mert azt tapasztalták, hogy a társasházi közösségek egy része – 
állítása szerint - nem tudja megoldani ezt a gyűjtést. Ezt furcsállja, hiszen minden társasházi 
közösségnek rendelkeznie kell hulladéktároló helyiséggel, ahol el kell férnie ennek a dolognak. 
Másik dolog, hogy nem mindenki rendelkezik ezzel, sok esetben kiadták kereskedelmi 
egységeknek, éppen ezért a kukákat nem tudják hova rakni. Tegnap kapott egy olyan érvet, hogy 
ezt az Önkormányzatnak közterületnek kellene biztosítania. Szeretné leszögezni, hogy ez nem így 
van. Úgy gondolja, hogy egyetlen egy ceglédi polgár sem különb a másiknál. Magyarul: ha az 
Önkormányzatnak esetleg biztosítania kellene a társasházi közösségeknek az edényzetet 
közterületen, akkor ilyen alapon bármelyik nem társasházban élő ember is jöhet azzal a kéréssel, 
hogy szeretné, ha a kukát az utcán tárolják számára. Véleménye szerint ez nem megengedhető és 
nem is korrekt senkivel szemben sem, hiszen ugyanannyi díjat fizet mindenki. Kertes házban 
lakóként a szállítás reggelén megfogja és kiviszi a kukát, ahogyan mindenki megteszi ezt. Oldja 
meg a társasházi közösség, hogy a kukatároló helyiségből kikerüljön a hulladékszállítás napján a 
hulladék, mert ez nem a szolgáltató és nem az Önkormányzat dolga.  
Ezeket a kérdéseket rendezni. A probléma pontosan ebből adódik, hiszen a közterületen tárolt 
hulladékgyűjtő edényzetnél (ahogyan a szelektív edényzetnél is) hiába raktak ketreceket, ott is a 
hulladéklerakó mellé kerül a szemét. A szolgáltató joggal mondja azt, hogy miért szállítsa el 
ingyen és bérmentve azt a szemetet, amit valaki odavisz valahonnan, hiszen ezért a szolgáltatásért 
egyébként valakinek fizetnie kellene.  
Az Önkormányzat elkötelezett abban, és a szolgáltatóval folyamatos egyeztetést végez annak 
érdekében, hogy megoldja ezt az áldatlan állapotot, ami a városban kialakult. De úgy gondolja, 
nem az Önkormányzat vagy nem a szolgáltató ezért egy személyben a felelős. Talán hibázott az 
Önkormányzat abban, hogy otthagyta ezeket a szelektív edényzeteket, hogy engedett a társasházi 
közösségeknek, akik ezzel kapcsolatban valamilyen jogokra hivatkoztak, mert ott nincs megoldva 
a dolog. Ebben következetesebbek lesznek. Mindenki oldja meg maga, a törvény által megszabott 
módon, a szolgáltató biztosítja hozzá az edényzetet. Hozzáteszi: a kertes házban élőket miért 
diszkriminálják azzal, hogy zsákokban kell kirakniuk a szemetet, ha már most biztosítják az 
edényzetet másnak? Így is hozzá lehet állni. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy megoldódjon a 
dolog, és innentől kezdve kőkemény szigorral fognak fellépni azzal szemben, akit közterületen 
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szemetelésen érnek, mert nem állapot, ami jelenleg van. Úgy véli, alapvető állampolgári 
magatartás kell, hogy legyen, hogy a szemetet nem rakjuk oda, ahova nem való.  
Mindenkit megkér, politikai vagy egyéni haszonszerzés, stb. kapcsán, hogy e témában ne 
gerjesszék a hangulatot, tényeket állítsanak, és a közös megoldáson gondolkodjanak. Véleménye 
szerint a városnak, az itt élőknek és mindenkinek ez az érdeke, és szeretnék ezt a problémát 
megoldani, kezelni. 
Elnézést kér, ha hosszan tartott a hozzászólása, de úgy véli, hogy ami ebben a témában zajlik, 
megért ennyit.  
 
Horváth Gábor: féligazságok hangzottak el az előbb. Úgy gondolja, hogy a HVG hazugsága 
egyértelmű, ez kétségtelen, és erre ő is felhívta a figyelmet annak idején. Azt hozzátenné, hogy a 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-t azért hozták létre, ő volt a nyertes ajánlattevő, a feladata az 
ajánlattételi felhívás dokumentáció valamint a szerződésben foglaltak szerint az alábbiakban 
részletezett eszközök és létesítmények 240 hónapon át terjedő vagyonkezelése és üzemeltetése, 
beleértve a most megszüntetendő 5 db szigetet is. Ez csak egy mellékelt álláspont részéről.  
Másrészről pedig a polgármester úr, mint ennek a Hírös Hulladékgazdálkodásnak az alelnöke, 
kéri, hogy a befolyását vegye latba és járjon el a ceglédiek érdekében. A város tele van szeméttel. 
Úszik a város a szemétben. És nemcsak a külterületek úsznak a szemétben, hanem a város belső 
része is úszik a szemétben.  
 
Takáts László: ilyenkor egy kicsit el szokott bizonytalanodni, hogy van-e értelme fél órában 
bármiről is beszélnie Horváth képviselő úrnak. Még egyszer mondja: nem alelnöke a Hírösnek 
sem. Ezt próbálta elmondani. A DTKH-nak sem az alelnöke. Erről ennyit. Megszokta már 
képviselő úrtól, hogy hazugságtól bűzölgő szájjal folyamatosan valótlanságokat állít. Nem érti. Ha 
ez a cél, arra kéri a képviselő urat, hogy inkább ne szóljon hozzá. Írogasson nyugodtan 
sületlenségeket ahol akar. Tudomásul veszi, hogy teljesen felesleges ez a fajta párbeszéd kettejük 
között. Akik képviselő úrnak feldiktálják a szöveget, azoknak először tájékozódniuk kellene ezzel 
kapcsolatban. Még egyszer mondja: nem kerget hiú ábrándokat, hogy akár ma délután újabb – 
nem tud máshogyan fogalmazni – baromságok jelennek meg a közösségi médián, főleg képviselő 
úr által tolmácsolva, aztán majd valamelyik országos, nagy múltú, korrekt tájékoztatással lévő 
sajtótermék ugyanezt átveszi. Lelkük rajta, sok szerencsét kíván hozzá.  
 
Hegedűs Ágota alpolgármester: ha már a hazugságoknál tartanak: a Facebookon kering egy hír, 
hogy a Kossuth Művelődési Központ Kulturális Nonprofit Kft-nek a vezetője és az alpolgármester 
rokoni szálakat ápol. Itt szeretné kijelenteni a Képviselő-testület előtt, hogy semmiféle rokoni szál, 
semmilyen családi kötődés nincs, sem keresztanyja, sem nagynénje, semmilyen rokoni 
kapcsolatban nem áll Détári-Lukács Ágnessel.  
 
Csuri Károly: ez a szemét dolog szemét dolog. Polgármester úr elmondta, hogy kiemelt 
szigorúsággal fognak ezentúl eljárni azon szemetelőkkel szemben, akik oda öntik vagy a kuka, 
vagy a rács mellé. Kérdezi, hogy ez a kiemelt szigorúság, amely végül is csak támogatható, miben 
fog megnyilvánulni? Agyonlőni nem tudják. 
 
Takáts László: nem is akarják.  
 
Csuri Károly: miben fog megnyilvánulni a szigorúság? 
Másik témája, ami már volt a testület előtt napirendi pont. Ez a közvilágítás. Lakossági bejelentés 
és felhatalmazás alapján mondja el a következőket, és a bejelentőével hasonlóak a tapasztalatai. 
Valamilyen úton-módon a közvilágítás kikapcsolását, bekapcsolását módosítani kellene.  
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Hajnalodik, sötét van, mennek az emberek munkába, és akkor nincs közvilágítás. Ugyanez a 
helyzet este. Pontosan az esti szürkületkor és hajnalban, az éjszaka végén talán a leglényegesebb 
lenne a láthatóság szempontjából is a normális világítás, pontosan ebben az időszakban nincs 
közvilágítás. Emlékezete szerint polgármester úr annak idején azt válaszolta, hogy országos 
program van, és ennek megváltoztatása x millió forintba kerülne. Az a kérése, ellenőrizzék le ezt 
az állítást. A Pest megyei Abonyban reggel 5:40-kor kapcsolják ki a közvilágítást. A Szolnok 
megyei Szolnokon a közvilágítás reggeli kikapcsolása 6:10-kor történik. Ezt saját maga tapasztalta 
a közelmúltban. Ne éjszaka világítsanak, éjszaka kellene esetleg takarékoskodni, de abban a két 
ominózus, érzékeny időszakban, hajnalok hajnalán, illetve szürkületkor a lámpáknak csak 
világítania kellene.  
 
Takáts László: a képviselő úr hozzászólása kapcsán a hulladékkal kapcsolatban elmondja, van 
eszköz a kezükben, hiszen szabálysértési eljárást tudnak kezdeményezni. Egyébként abba  az 
irányba indultak el, hogy az ország több területén ún. hulladék kommandók működnek, ahol a 
helyi önkormányzatok, civil szervezetek (polgárőrök, mezőőrök) és a rendőrség is, mint sok 
esetben intézkedő  szerv, legyenek. Erre vonatkozóan elindították az egyeztetéseket, reményeik 
szerint ebben is fognak valamit tenni. Nem fogják tűrni azt, hogy a városban ilyen helyzet 
alakuljon ki, ami nem az Önkormányzat hibája, mégis sokan próbálják az Önkormányzatra 
borítani. De hát a szemét már csak ilyen.  
A világítással kapcsolatban nem emlékszik, hogy ilyet mondtak volna, de utánanéznek. 
Kezdeményeztek már egyeztetést azzal kapcsolatban, hogy változtatás legyen, volt erről szó. Azt 
még nem tudja, képviselő úr meg tudja-e mondani, hogy Cegléden mikor kapcsolják ki a 
világítást? Nem akar pikírt lenni, de egy ceglédi képviselőnek azt is illene tudnia, hogy Cegléden 
mikor kapcsolják ki a lámpát. Érti a helyzetet és valóban kezelni is kell.  
Dr. Ferenczi Norbert: két baja van a hulladék üggyel. Az egyik az, hogy az elmúlt időszak 
gyakorlatával ellentétben nem tudnak odáig eljutni, hogy a kormányzó és az ellenzéki oldal 
azonos kommunikációt csináljon környezetvédelmi ügyekben. Vannak olyan ügyek, amelyek 
megérdemlik, hogy azonos szinten és módon kommunikáljanak. Erre szeretné kérni a tisztelt 
ellenzéket is.  
Polgármester úrnak köszöni azt a rengeteg energiát, amit beletesz abba, hogy lekommunikálja azt, 
hogy hogyan történik a hulladékszállítás, mi ennek a rendszere, mert valóban, az ellenzék részéről 
megnyilvánuló, szándékosan csúsztató magatartást csak így lehet orvosolni. Megnyugtatja a 
tisztelt ellenzéket, hogy meg fogják tenni a szükséges kommunikációt, nem fognak tudni fogást 
találni rajtuk, sokkal többet érnének el akkor, ha pozitív kommunikációt hoznának és azonos 
hangot ütnének meg ebben a dologban, és közösen próbálnák a hulladékügyet megoldani.  
Polgármester úr ne áltassa magát azzal, hogy nem volt szándékos a csúsztatás a médiában, hiszen 
három sorral a polgármester úr neve alatt utaltak Rimóczi képviselő úrra és személyére is, hogy a 
felügyelő bizottságban benne vannak, akkor már valahogy sikerült kikeresni a megfelelő 
társaságot és rögtön eltalálták, hogy melyik hulladékszállító cégről van szó, és a nevüket sikerült a 
hulladékszállítást végző cég felügyelő bizottsági tagjai közül előszedni. Ha ezt meg tudták 
csinálni, akkor biztos tudnak rendesen is kommunikálni ebben az ügyben. 
Másik problémája ez ügyben a lakosság nem jogkövető magatartása. Nem a többségé, hanem a 
kisebbségé, akinek nem sikerül a megfelelő helyre eljuttatni a szemetet – legyen az társasházi lakó 
vagy családi házban lakó. Mit nem csinál? Nem köt megfelelő szerződést, legyen az társasház 
vagy családi házban élő, vagy egyáltalán nem köt szerződést. A DTKH következő taggyűlésén 
éppen erről lesz szó, hogy hogyan tudják azt elérni, hogy megfelelő szerződéssel a teljes lakosság 
rendelkezzen, és befolyjanak azok a pénzek, amik arra kellenek, hogy a kukást meg a sofőrt meg 
tudják fizetni. Addig nem lesz se kukás, se sofőr, amíg nem tudnak nekik megfelelő pénzt adni. 
Ha adnak megfelelő pénzt, akkor a kukás ki tud menni a terepre és el fogja tudni vinni a szemetet 
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időben, és a megfelelő mennyiségben. Ha ezt tudnák kommunikálni, kéz a kézben, a probléma 
sokkal hamarabb megoldódna.  
 
Takáts László: nem áltatja magát természetesen, hogy ez így van. De azt sem érti, hogy ezeknél az 
ún. csúsztatásoknál a csúsztatást végrehajtók – erre próbált utalni – itt élnek, polgártársak. Van 
olyan is, aki éppen a város megrendelésére vagy a városnál dolgozik. Nem érti, miért érdeke 
egyeseknek, hogy oda piszkítsanak, ahonnan esznek. Lehet, hogy nem szeretik az aktuális 
polgármestert, nem szimpatikus, de azt nem érti, hogy ezért miért egy egész várost kell büntetni, 
beszennyezni.  
 
Imregi Tibor: úgy gondolja, a belváros szemetével kapcsolatban megszólíttatott. Máris itt van ez a 
valótlan állítás, amiről polgármester úr beszélt. Kikéri magának azt, hogy bokáig vagy térdig 
járnak a belvárosban a szemétben, mert ez nem így van, ez hazugság. A cég, aki ennek a 
takarítását végzi, úgy gondolja, korrekt módon végzi a munkáját. De ha az Önkormányzatot 
vádolják azzal, hogy bokáig lehet járni a szemétben, akkor a város lakóit is vádolják azzal, hogy 
szétdobálták a szemetet. Jogtalanul vádolják őket, nem dobálják szét a belvárosban a szemetet, 
hogy aztán bokáig járjanak benne.  
 
Horváth Gábor: aljegyző úrtól lenne egy kérése a tekintetben, hogy tudnak-e összehasonlítást adni 
a szemetelés bejelentései és a szemetelők elfogásánál vagy a mezőőrség által tett bejelentéseknél 
vagy feljelentéseknél van-e valami statisztika vagy van-e valami arányosság, vagy bármilyen 
olyan felmérés, amivel meg tudják állapítani a mezőőrség hatékonyságát a szemetelés 
megállításának tekintetében? Ez lenne egy kérés is vagy egy kérdés is. Írásban is megfelel. Ez egy 
kérés lenne tulajdonképpen. Polgármester úrral befejezte a vitát, mert féligazságokról nem 
hajlandó tovább vitatkozni. 
 
Takáts László: ennek nagyon örül.  
 
Dr. Nagy Lajos aljegyző: statisztikát külön nem vezetnek erről természetesen, ugyanakkor a 
mezőőri naplóban nyilvánvalóan utólag is nyomon lehet követni azt, hogy milyen ezzel 
kapcsolatos intézkedések történtek. Sajnos az illegálisan lerakott hulladékot általában már akkor 
találják meg a kollégák, amikor nincs ott az elkövető, aki ezt elhelyezi. Természetesen ebben az 
esetben is próbálnak nyomot követni és pl. az ott található papírokból, különböző közüzemi 
levelekből felderíteni azt, hogy ki lehetett az elkövető, és mennek is utána. Ezeket vissza tudják 
keresni természetesen, de az lenne az elsődleges, hogy környezettudatosságra neveljék a 
polgártársakat és ne kelljen üldözni az ilyen jellegű elkövetőket.  
 
Horváth Gábor: az lenne a kérdése vagy kérése, hogy van-e lehetősége arra aljegyző úrnak, hogy 
felé ezt írásban valamilyen módon eljuttassa? E-mailen vagy bármilyen formában, hogy ezeket a 
statisztikákat, adatokat, jelentéseket vagy akár bejelentéseket is össze tudják hasonlítani. A lényeg 
az összehasonlítás lenne, a szemetelés, a szemetelések feljelentői és a szemetelés nagysága közötti 
valamilyen felmérés készítésének ügyében. Egyszerűen csak egy olyan adatot szeretne kérni, 
amiben az szerepel, hogy ennyi bejelentés volt, ennyi feljelentés és eljárás volt a mezőőrség 
részéről, ennyit sikerült megtalálni, ilyen hatékonysággal működik. Egyszerű lesz, reméli.  
 
Dr. Nagy Lajos aljegyző: nem teljesen világos számára, hogy mi a cél ezzel. Gyűjtögethetnek 
adatokat, de úgy gondolja, ettől nem lesznek előrébb, vissza nem szorítanak semmit.  
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Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

22001188..  sszzeepptteemmbbeerr  2200--áánn  ((ccssüüttöörrttöökköönn))  ddéélleellőőtttt  99::0000  óórraaii  kkeezzddeetttteell  
 

ü l é s t tart a Városháza Dísztermében, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 

NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  
 
1.) Gazdasági társaságok 2018. II. negyedévi beszámolója E 

(A mellékletek - terjedelmükre való tekintettel - csak elektronikus úton kerülnek kiküldésre.) 
Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői 

 
2.) „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása” c. pályázati kiírásra beérkezett  M 

pályázatok elbírálása 
 

3.) Cegléd Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása – változással érintett 
területek elbírálása M 
Szakmai előterjesztő a 2-3. napirendeknél: Ilyés Marianna főépítész 
 

4.) Belvárosi piac korszerűsítése, határozat módosítása M 
 

5.) Művelődési ház előtti járda felújítása M 
 

6.) 3728 hrsz-ú ingatlan rendezése E 
 

7.) Szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetése - Rendelet M 
 

8.) Tulajdonosi hozzájárulás kérése, kültéri kézilabdapálya  M 
 

9.) Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása M 
Szakmai előterjesztő a 4-9. napirendeknél: Dr. Nagy Lajos aljegyző, irodavezető 
 

10.) Külterületi közterületek elnevezése (Ugyer) E 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

11.) PM_KEREKPARUT_2018 pályázat benyújtása M 
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12.) Közterületi villamos energia kapacitás bővítés és költségpontosítás M 

Szakmai előterjesztő a 11-12. napirendeknél: Szebeni Dávid ügyvezető 
 

13.) Étkezés térítési díjának megállapítása - Rendelet M 
 

14.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásáról, pénzügyi 
helyzetéről M 
 

15.) Erdészeti feladatokra fedezet biztosítás M 
 

16.) Ceglédi Kézilabda Klub SE visszafizetési határidő hosszabbítás iránti kérelme M 
 

17.) 2018. évi közbeszerzési terv módosítása E 
Szakmai előterjesztő a 13-17. napirendeknél: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 
 

18.) 9770/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése E 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
 

19.) A Pesti Úti Óvoda engedélyezett létszámkeretének módosítása M 
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
 

20.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról E 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő az 1-20. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

21.) Egyebek 
 

22.) Kérdések, interpellációk 
 
 
ZZÁÁRRTT  ÜÜLLÉÉSS::  
 
23.) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre M 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
 

24.) Ceglédfürdő és környéke középtávú fejlesztési stratégiája M 
Szakmai előterjesztő: Szuda János Pál 
Előterjesztő a 23-24. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

25.) Egyebek 
 
 
Cegléd, 2018. szeptember 13. 

Takáts László 
polgármester 

Tájékoztató anyagok: 
- Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-án meghozott határozatai  


