Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a veszélyhelyzet
miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 2. napirendjére vonatkozó
polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

1/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Elfogadom az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartásában működő SOS
Gyermekfalu Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthonának 2019. évi beszámolóját, a 215/2018.
(VII. 26.) Ök. határozat alapján 2018. augusztus 16-án megkötött Feladat-ellátási Szerződés 8.
pontjára tekintettel
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Pénzügyi Iroda – helyben
2. Szervezési Iroda Kökényné Ecseri Teréz – helyben - és általa:
3.
SOS
Gyermekfalu
Magyarországi

Alapítványa

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 3.
vezető-főtanácsos napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

2/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
3.) Elfogadom a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának
2019. évi beszámolóját, a 17/2011.(I.27.) Ök. határozat alapján 2011. február 21-én megkötött
Ellátási Szerződés III/5. pontjára tekintettel.
4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse!
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Pénzügyi Iroda – helyben
2. Szervezési Iroda ügyintéző Kökényné Ecseri Teréz – helyben - és általa:
3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde

vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a veszélyhelyzet
miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 4. napirendjére vonatkozó
polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

3/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
5.) Elfogadom a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete fenntartásában működő Családok
Átmeneti Otthona I., II. intézmény 2019. évi beszámolóját, a 67/2018. (III. 22.) Ök. határozat
alapján 2018. szeptember 12-én létrejött Feladat-ellátási szerződés 14. pontjára tekintettel.
1.)

Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket
értesítse!

Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Pénzügyi Iroda – helyben
2. Szervezési Iroda ügyintéző Kökényné Ecseri Teréz – helyben - és általa:
3. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde
vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 5.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

4/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) elfogadom a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd Szabadság tér 5/a.) 2019. évi szakmai
beszámolóját az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal.
2.) felkérem a könyvtárigazgatót, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt
változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére!
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben: és általa
2.) Ceglédi Városi Könyvtár

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Tünde veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 5.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

5/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Elfogadom a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd Szabadság tér 5/a) 2020. évi munkatervét
az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő tartalommal.
2.) Felkérem a könyvtárigazgatót, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt
változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben: és általa
2.) Ceglédi Városi Könyvtár

A határozatról értesülnek:
1.) Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben: és általa
2.) Ceglédi Városi Könyvtár

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezető- veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 6.
főtanácsos
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

6/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Jóváhagyom a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (BÖVI 2700 Cegléd, Deák utca 3.)
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját, mely 2020. április 1-től
hatályos.
2.) Hatályon kívül helyezem a 2/2018. (I. 25.) Ök. határozattal elfogadott BÖVI Szakmai
Programot, az 1. pontban hivatkozott Szakmai Program hatályba lépésével egyidejűleg.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Szervezési Iroda ügyintéző Kökényné Ecseri Teréz – helyben - és általa:
2.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a veszélyhelyzet
miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 9. napirendjére vonatkozó
polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

7/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) módosítom Cegléd Város 261/2016. (X. 20.) Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti
Tervét, a TSZT jelű (M=1:17.000 méretarányú) Településszerkezeti Tervét, valamint a
Településszerkezeti Terv módosításáról szóló leírását, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással, e
határozat elválaszthatatlan 1. melléklete szerint:
1.1. A határozat hatálya területi értelemben Cegléd város közigazgatási területére terjed ki.
A tervezési területekre a 261/2016. (X. 20.) Ök. határozathoz tartozó TSZT jelű településszerkezeti
tervlap helyett az e határozathoz tartozó TSZT-M21 jelű tervlap érvényes. A közigazgatási terület
többi részére a TSZT jelű tervlap érvényes.
1.2. A biológiai aktivitásérték egyenlege
A biológiai aktivitásérték számításról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet alapján a
tervmódosítás műleírásában kiszámított biológiai aktivitásérték egyenlege megfelel.
1.3. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett területek
változásai: az M-1 melléklet 1.1. pontja szerint.
1.4. Pest megye Területrendezési Terve és a jelenlegi TRT módosítás területi mérlege: az 1.
melléklet 2. táblázata szerint.
2.) Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlapok a Cegléd Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 26/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:

1.) Ilyés Marianna főépítész – helyben – és általa
2.) PESTTERV Kft.
3.) Bau-Trans 2000 Kft.

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 10.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:
8/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) 2020. január 1. napjától 777.600,- Ft/hó összegben állapítom meg a VÁRVAG
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28.)
ügyvezetőjének bruttó megbízási díját.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Markóné dr. Somodi Enikő helyben – és általa:
2. VÁRVAG Nonprofit Kft.
3. Mótyán Krisztián ügyvezető

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 10.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

9/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) 2020. január 1. napjától 723.600,- Ft/hó összegben állapítom meg a „Kossuth Művelődési
Központ” Nonprofit Közhasznú Kft. (2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A.) ügyvezetőjének bruttó
alapbérét.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
4. Markóné dr. Somodi Enikő helyben – és általa:
5. „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft.
6. Détári-Lukács Ágnes ügyvezető

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 10.
vezető-főtanácsos napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

10/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) 2020. január 1. napjától 723.600,- Ft/hó összegben állapítom meg a Ceglédi TV Közhasznú
Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki u. 12.) ügyvezetőjének bruttó megbízási díját.
2.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
7. Markóné dr. Somodi Enikő helyben – és általa:
8. Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
9. Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400
Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezető- veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 11.
főtanácsos
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

11/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Értékesítem - szakértői vélemény figyelembe vételével megállapított - 400.000 forint + ÁFA
eladási áron a Cegléd Város Önkormányzat tulajdonában lévő, IXR-536 forgalmi rendszámú,
M.A.N. gyártmányú, 18.255 LKO típusú tehergépjárművet a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek,
2.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
10. Markóné dr. Somodi Enikő helyben – és általa:
11. Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
12. Pénzügyi Iroda – helyben -

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 12.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

12/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Módosítom az 51/2020. (II. 13.) Ök. határozat alábbi, 1.2., 1.3., és 1.4. alpontját
„1.2. A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi számai: 0241hrsz, 0242 hrsz, 0243 hrsz, 0254 hrsz,
0269 hrsz
1.3. A beruházás elszámolható költségigénye nettó 1.653.543.- HUF. A projektben elszámolt ÁFA
összege 446.457.- HUF. A projekt költségigénye mindösszesen 2.100.000.- HUF. Támogatási
intenzitás: 95 %- a pályázathoz szükséges önerő 100.000.- HUF. Az elnyerhető és igényelt
támogatás: 2.000.000.- HUF.
1.4. A VP6-19.2.1.-38-8.1.4-17 forrásból származó támogatás igényelt összege: 2.000.000.-HUF. Az
önerő fedezeteként az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pályázati keretét jelöli meg.”

melyek helyébe az alábbi alpontok lépnek:
„1.2. A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi száma: Cegléd külterület 0295/13 hrsz;
1.3. A beruházás elszámolható költségigénye nettó 1.657.688.- HUF. A projektben elszámolt
ÁFA összege 342.312.- HUF. A projekt költségigénye mindösszesen 2.105.263.- HUF. Támogatási
intenzitás: 95 %- a pályázathoz szükséges önerő 105.263.- HUF. Az elnyerhető és igényelt
támogatás: 2.000.000.- HUF;
1.4. A VP6-19.2.1.-38-8.1.4-17 forrásból származó támogatás igényelt összege: 2.000.000.-HUF.
Az önerő fedezeteként az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének pályázati keretét jelölöm
meg.”
2.) Az 51/2020. (II. 13.) Ök. határozat további tartalma változatlanul érvényben marad.
3.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t (2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.) a szükséges
intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
13. Pénzügyi Iroda – helyben
14. Ceglédi Városfejlesztési Kft.

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 13.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

13/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága és a Pénzügyi
Bizottsága 2020. március 17-ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva pályázatot nyújtok be a Vidékfejlesztési
Program - TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE című - VP6-19.2.1.-15-9-20
kódszámú pályázati felhívásra
1.1. A projekt címe: „Bogácsi üdülő felújítása”
1.2. A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi száma: Bogács, belterület 888/14 Hrsz
1.3. A beruházás becsült költségigénye nettó 12.000.000.-- HUF. A projektben elszámolt ÁFA
összege 3.240.000.- HUF. A projekt költségigénye mindösszesen 15.240.000.-HU
A támogatási intenzitás: 75 %. A pályázathoz szükséges önerő: 3.810.000.- HUF
Az elnyerhető és igényelt támogatás 11.430.000.-HUF.
1.4. A - VP6-19.2.1.-15-9-20 forrásból származó támogatás igényelt összege: 11.430.000.-HUF.
Az önerő fedezeteként az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének karbantartási sorát jelölöm
meg.
2.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t (2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.) a szükséges
intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
15. Pénzügyi Iroda – helyben 16. Ceglédi Városfejlesztési Kft.

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezetőfőtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 14.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

14/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága és a Pénzügyi
Bizottsága 2020. március 17-ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
3.) Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva pályázatot nyújtok be az Országos Bringapark
Program című pályázati felhívásra:
1.1. A projekt címe: „Bringapark létesítése Cegléden”
1.2. A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi száma: 6002 Hrsz.
1.3. A beruházás becsült nettó költségigénye: 21.760.000 + Áfa. A projektben elszámolt ÁFA
összege 5.875.200.- Ft. A projekt költségigénye mindösszesen 27.635.200.- Ft.
A támogatási intenzitás: 50 % A pályázathoz szükséges önerő: 13.817.600.- Ft.
1.4. Az Országos Bringapark Program forrásból származó támogatás igényelt összege:
13.817.600.-Ft. Az önerő fedezete 10.000.000.- Ft összegig az Önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletének sporttámogatási során, „Skatepark” megjelöléssel került betervezésre, a
fennmaradó 3.817.600.- Ft fedezetének az Önkormányzat 2020. évi általános tartalékát jelölöm
meg.
4.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t (2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.) a szükséges
intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
17. Pénzügyi Iroda – helyben 18. Ceglédi Városfejlesztési Kft.

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezető- veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 15.
főtanácsos
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

15/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Visszavonom a 262/2019. (IX. 19.) Ök. határozatot.
2.) Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva kijelölöm versenyeztetési eljárás keretében
történő értékesítésre Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd, belterület
5719/1 hrsz-ú, 4500 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Kőrösi
úton, az Újvárosi Temetővel szemben fekvő ingatlant az ingatlan értékbecslő véleménye alapján
megállapított legalább 4.000 Ft/m2 + ÁFA áron.
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) a szükséges intézkedések
megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1. VÁRVAG Nonprofit Kft.
2. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
3. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 16.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

16/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
4.) Visszavonom a 263/2019.(IX. 19.) Ök határozatot.
5.) Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva, versenyeztetési eljárás keretében történő
értékesítésre kijelölöm
6.) - a KISHOLD Bt. 9/2020 munkaszámú változási vázrajza alapján végrehajtott telekalakítás
földhivatali bejegyzését követően - Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában
levő Cegléd, belterület 5719/13 hrsz-ú, 3 ha 8507 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, valóságban a Kőrösi úton az Újvárosi temetővel szemben fekvő ingatlant - az
ingatlan értékbecslő véleménye alapján megállapított legalább 2.500 Ft/m2 + ÁFA áron.
7.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) a szükséges intézkedések
megtételére.

Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
4. VÁRVAG Nonprofit Kft.
5. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
6. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezetőfőtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 17.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

17/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.

Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva, versenyeztetési eljárás keretében történő
értékesítésre kijelölöm Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd,
Külső-Kátai út mellett fekvő, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Cegléd belterület 1620/2.
hrsz-ú ingatlant - az ingatlan értékbecslő véleménye alapján megállapított legalább 5.000 Ft/m2
+ ÁFA áron.

2.

Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) a szükséges intézkedések
megtételére

Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
7. VÁRVAG Nonprofit Kft.
8. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
9. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezetőfőtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 18.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

18/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
3.

Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva versenyeztetési eljárás keretében történő
értékesítésre kijelölöm Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd,
Külső-Kátai út mellett fekvő, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Cegléd belterület 1622/3
hrsz-ú ingatlant - az ingatlan értékbecslő véleménye alapján megállapított legalább 5.000 Ft/m2
+ ÁFA áron.

4.

Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) a szükséges intézkedések
megtételére.

Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
10. VÁRVAG Nonprofit Kft.
11. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
12. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 19.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

19/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
5.

Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva, versenyeztetési eljárás keretében történő
értékesítésre kijelölöm Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd,
Külső-Kátai út mellett fekvő, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Cegléd belterület 1622/4
hrsz-ú ingatlant - az ingatlan értékbecslő véleménye alapján megállapított legalább 5.000 Ft/m2
+ ÁFA áron.

6.

Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) a szükséges intézkedések
megtételére

Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
13. VÁRVAG Nonprofit Kft.
14. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
15. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezetőfőtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 20.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

20/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
7.

Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva, versenyeztetési eljárás keretében történő
értékesítésre kijelölöm Cegléd Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd,
Külső-Kátai út mellett fekvő, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Cegléd belterület 1622/17
hrsz-ú ingatlant - az ingatlan értékbecslő véleménye alapján megállapított legalább 5.000 Ft/m2
+ ÁFA áron.

8.

Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) a szükséges intézkedések
megtételére

Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
16. VÁRVAG Nonprofit Kft.
17. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
18. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezetőfőtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 21.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

21/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva értékesítésre kijelölöm Cegléd Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd belterület 544 hrsz-ú ingatlanon álló,
természetben Cegléd, Mária u. 5. szám alatti, 2/12 tulajdoni hányadú lakást F. L-né bérlő
hozzájárulásával lánya, F. E. részére az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított
bruttó 2.600.000,- Ft vételáron, azzal a feltétellel, hogy a lakás elővételi joggal rendelkező
bérlője az Önkormányzattal szemben elhelyezési igényt nem támaszt.
2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
19. VÁRVAG Nonprofit Kft.
20. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
21. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 22.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

22/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Elfogadom a Cegléd, Csengeri utca 1. szám alatti Társasház Alapító Okirata jelen határozat
elválaszthatatlan mellékeltét képező módosítását. A társasházi közgyűlés jóváhagyását követően
elrendelem a módosító okirat Földhivatalhoz való benyújtását:
1.1. a bontásra tekintettel a Cegléd Város Önkormányzat tulajdonát képező ceglédi 4547/A/ 1
hrsz-ú, 4547/A /2 hrsz-ú, 4547/A /3 hrsz-ú, 4547/A/4 hrsz-ú albetétek megszüntetésének,
lebontásának ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetését,
1.2. törlését, valamint
1.3. a fennmaradó, önkormányzati tulajdonban lévő 4547/6 hrsz-ú, 4547/7 hrsz-ú, 4547/A/8
hrsz-ú lakásokra vonatkozóan az alapító okirat módosításában, és a KISHOLD Bt.
52/2019 sz. változási vázrajzában feltüntetett változások ingatlannyilvántartásban történő
átvezetését.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az alapító okirat módosításában és a
változási vázrajzban feltüntetett változásoknak a vagyonkataszterben történő átvezetésére.
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t (2700 Cegléd, Gubody u. 28.) a szükséges
intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1. VÁRVAG Nonprofit Kft. Mótyán Krisztián ügyvezető
2. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda
3. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda (vagyonkataszter)
4. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 22.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

23/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Meghatalmazom a határozat melléklete szerinti tartalommal a 100 %-os önkormányzati
tulajdonban lévő VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Mótyán Krisztiánt, hogy a Cegléd,
Csengeri utca 1. szám alatti Társasház közgyűlésein Cegléd Város Önkormányzatát (2700
Cegléd, Kossuth tér 1.) képviselje.
2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. VÁRVAG Nonprofit Kft. Mótyán Krisztián ügyvezető
2. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda
3. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda (vagyonkataszter)
4. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (térinformatika)

23/2020. (III. 19.) Ök. határozat melléklete

MEGHATALMAZÁS
Alulírott dr. Csáky András polgármester, mint meghatalmazó, Cegléd Város Önkormányzata
(2700 Cegléd, Kossuth tér 1) nevében eljárva, Cegléd Város Önkormányzat Képviselő
Testületének …………………sz. önkormányzati határozata alapján meghatalmazom a 100%ban Önkormányzati tulajdonban lévő VÁRVAG Nonprofit Kft/ 2700 Cegléd, Gubody u.28/
ügyvezetőjeként
eljáró
Mótyán
Krisztiánt
/
an.:…………………………
szül.:……………………………………szigsz.:……………………………………..lakcíme:……
……………………………………/ hogy a ceglédi 4547. hrsz-ú ingatlanon lévő Cegléd, Csengeri
utca 1. szám alatti Társasház közgyűlésén, valamint az alapító okiratmódosításban feltüntetett
változások ingatlannyilvántartásban történő átvezetése során a Földhivatalnál helyettem és
nevemben teljes jogkörrel képviselje az önkormányzati tulajdonban lévő lakások tulajdonosát,
Cegléd Város Önkormányzatát.
Az önkormányzati társasházi tulajdon képviselete során meghatalmazott köteles a Társasházi
alapító okirat, Társasházi törvény és a Ptk, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket és
határozatokat betartani. A meghatalmazott eljárása során köteles az Önkormányzat érdekeit
képviselni, az önkormányzattal együttműködni.
Alulírott, a VÁVAG Nonprofit Kft. képviseletében eljáró ügyvezetője a meghatalmazást
elfogadom.
Cegléd, 2020…………..
Meghatalmazott:
VÁRVAG Nonprofit Kft. képviseletében
………………………………………….
Mótyán Krisztián ügyvezető

Meghatalmazó:
Cegléd Város Önkormányzata képviseletében
……………………….…………………….
Dr Csáky András polgármester

Tanuk:
1. név:.………….,.,………………..

2. név: ………………………………………

cím:……………………………………

cím:………………………..…………………

aláírás:………………………………..

aláírás………………………………………

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezetőfőtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 23.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

24/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva
1.) Munkacsoportot hozok létre a városban működő fizető parkolási övezet bővítése, valamint a
várakozási díj emelés lehetőségének vizsgálatára, melynek 1-1 résztvevője a képviselőcsoportok vezetőinek javaslatára
1.1. Imregi Tibor képviselő úr és
1.2. László Ágnes képviselő asszony.
2.) Felkérem a Jegyzőt, hogy jelölje ki az 1. pontban nevezett munkacsoport tagjának a Ceglédi
Közös Önkormányzati Hivatal munkakörét tekintve érintett 1 fő dolgozóját.
3.) Felkérem a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jelölje ki az 1. pontban nevezett
munkacsoport tagjának a Kft. munkakörét tekintve érintett 3 dolgozóját.
5.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.

VÁRVAG Nonprofit Kft.

2.
3.

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Közbiztonsági és Beruházási Iroda
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Közbiztonsági és Beruházási Iroda

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál
Tünde vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 25.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

25/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága és a Pénzügyi
Bizottsága 2020. március 17-ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Jóváhagyom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal és Cegléd Város Önkormányzata
irányítása alatt álló, a 326/2017. (X. 19.) Ök. határozat 1.1. alpontjában felsorolt, önállóan működő,
de gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között a gazdálkodási feladatok
ellátására vonatkozó - a 13/2018 (I. 25.) Ök. rendelettel jóváhagyott - a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodás aktualizált tartalmát, jelen határozat
elválaszthatatlan 1. melléklete szerinti tartalommal.
2.) Felkérem a jegyzőt az 1. pontban hivatkozott munkamegosztási megállapodások megkötésére.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
22. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda
-----------

1. melléklet 25/2020. (III. 19.) polgármesteri határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
A MUNKAMEGOSZTÁS ÉS
A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉRŐL
amely létrejött egyrészről
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal,
Székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
KSH statisztikai számjel: 15394772-8411-325-13,
Adószáma: 15394772-2-13,
Számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11742025-15731230
Képviseli: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző,
Pénzügyi ellenjegyző: Bimbóné Polenyik Anikó, a CKÖH Pénzügyi Iroda vezetője
mint feladatellátó (a továbbiakban: CKÖH),
másrészről
………………………intézmény neve,
Székhelye: ………………..
KSH statisztikai számjel: ………………..
Adószáma: …………………….
Számlavezető bank neve: ……………………….
Bankszámlaszám: ………………………………..
Képviseli: ……………………….. intézményvezető,
Pénzügyi ellenjegyző: Sipos Nikolett, a CKÖH Pénzügyi Iroda vezető-helyettese
mint önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban: Intézmény) között

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Ávr.) előírt kötelezettség alapján.
I. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI
1.1. Az együttműködés célja: a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás szervezeti
feltételeinek megteremtése, amely célokat a CKÖH elsősorban érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési
jogkörének gyakorlásán keresztül és más a gazdasági folyamatokba épített belső ellenőrzési feladatainak
ellátása során biztosít.
1.2. Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő, de gazdasági szervezettel nem rendelkező
Intézmény szakmai, döntésjogi rendszerét, gazdálkodását, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
1.3. A CKÖH az Intézmény II. fejezetben meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait látja el.
1.4. A CKÖH Pénzügyi Iroda szervezeti egységén keresztül biztosítja a szabályszerű, gazdaságos, hatékony
és eredményes gazdálkodás feltételeit.
1.5. A CKÖH és az Intézmény egymás rendelkezésére bocsátják azokat a dokumentumokat, információkat,
amelyek a feladataik ellátásához szükségesek.
1.6. Az Intézmény vezetője az Intézményre vonatkozó II. pontban rögzített pénzügyi-gazdasági feladatok
ellátásáért felelős személy(eke)t köteles kijelölni.
1.7. A CKÖH az Pénzügyi Iroda szervezeti helyét és feladatait szervezeti és működési szabályzatában
rögzítette, ügyrendben állapította meg az Intézménynél a gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős
személyeket, az ellátandó feladatokat, a vezetők és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét.
1.8. Az Önkormányzati szinten egységes számviteli rendszer megvalósítása érdekében az Intézmény
alkalmazza a CKÖH jegyzői utasításban kibocsátott Számviteli Politikáját, valamint a pénzügyigazdálkodási feladatait szabályzó:
1.8.1. Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzatát
1.8.2. Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát
1.8.3. Selejtezési és Hasznosítási Szabályzatát
1.8.4. Pénzkezelési Szabályzatát

1.8.5. Bizonylati Szabályzatát
1.8.6. Számlarendjét
Továbbá:
1.8.7. Selejtezési és Értékelési Szabályzatát
1.8.8. Beszerzések Bonyolításának Szabályzatát.
II. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, FELADATOK A GAZDÁLKODÁS SORÁN
2.1. Az éves költségvetés tervezése
2.1.1. Évenként a költségvetés összeállítása előtt a CKÖH Pénzügyi Iroda vezetője és az Intézmény
vezetője, illetve gazdasági feladatokat ellátó munkatársai részvételével szakmai egyeztetést tartanak. Ezt
követően a rendelkezésre álló központi információk és az önkormányzat gazdasági programjában
meghatározott feladatok alapján az Intézmény a várható bevételei, a kötelezettségek, az év folyamán végzett
ellenőrzések megállapításai figyelembevételével elkészíti az Intézményre vonatkozó költségvetés tervezetét.
Az Intézmény a költségvetési tervezetét a vonatkozó jogszabályok és a jegyző költségvetés összeállítására
felkérő levelében foglaltak alapján CKÖH Pénzügyi Irodájához nyújtja be.
2.1.2. A költségvetési törvény megjelenését követően az abban foglaltak alapján, a jegyző által megadott
korábban már egyeztetett tartalommal és formában az Intézmény elkészíti az elemi költségvetési tervet. Az
Intézmény az egyeztető tárgyalások megkezdése előtt 5 munkanappal megküldi a CKÖH Pénzügyi Iroda
vezetője számára, aki szakmai szempontok szerint ellenőrzi azokat. A normatív állami támogatások
mutatószámai tervezésének megalapozottságát a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája az
egyeztető tárgyalásig ellenőrzi.
2.1.3. Az egyeztető tárgyalásra az Intézmény a megadott szempontok alapján összeállított, ellenőrzött elemi
költségvetéssel együtt a felmerülő többlet igényt is külön kimutatásban benyújtja.
2.1.4. Az egyeztető tárgyalások nyilvánosak, azokon a CKÖH Pénzügyi Iroda vezetője, az Intézmény
vezetője és a gazdasági feladatok ellátásával megbízott ügyintézők együtt vesznek részt.
2.1.5. A költségvetési rendelet elfogadásáig a CKÖH Pénzügyi Iroda vezetője egyeztetve az Intézmény
kijelölt gazdálkodási ügyintézőjével, közösen kidolgozzák az elemi költségvetés elkészítésének formai és
tartalmi követelményeit.
2.2. A költségvetési rendelet elfogadását követően az önállóan működő Intézmény részére az egyeztetés
alapján meghatározott formában a CKÖH Pénzügyi Iroda kijelölt munkatársa elkészíti az elemi költségvetés
tervezetét.
2.2.2. Az Intézmény elemi költségvetése magában foglalja
2.2.2.1. a kiadási és a bevételi előirányzatokat kormányzati funkció bontásban, kiadás nemenkénti
részletezettségben, részletező számításokkal, rövid szöveges indokolással,
2.2.2.2. a személyi juttatások részelőirányzatai közül a rendszeresen előforduló juttatásokat névszerinti
bontásban, az egyéb juttatásokat szöveges indoklással,
2.2.2.3. a kormányzati funkciók az aktuális minisztériumi tájékoztató szerinti részletezését,
2.2.2.4. az eredményességi / feladat / teljesítmény / kapacitás mutatókat,
2.2.2.5. a címlapot az Intézmény vezetőjének, a CKÖH Pénzügyi Iroda vezetőjének, és az irányító szervnek
a jóváhagyó aláírásával.
2.3. Előirányzatok felhasználása
2.3.1. A Képviselő-testület által jóváhagyott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl, és ha nem
teljesülnek, nem csökkenthetőek Intézményi hatáskörben.
2.3.2. Ha az Intézmény bevételi többlete lehetővé, illetve az indokolt kiadások növekedése szükségessé
teszi, a CKÖH Pénzügyi Iroda által meghatározott formában, szöveges indoklással, dokumentumokkal
alátámasztva - az előterjesztések hivatalos leadása előtt 2 munkanappal - a CKÖH Pénzügyi Iroda
vezetőjéhez történő beterjesztésével kezdeményezi a jóváhagyott kiemelt előirányzatának módosítását.
2.3.3. Az Intézmény saját hatáskörben végrehajtott kiemelt előirányzaton belüli módosítását írásban,
szöveges indoklással, dokumentumokkal alátámasztva megküldi a CKÖH Pénzügyi Iroda számviteli
ügyintézője részére, az ezzel kapcsolatos egyeztetést követően.

2.3.4. A CKÖH Pénzügyi Iroda kijelölt munkatársa a meghatározott formában és tartalommal
nyilvántartást vezet az előirányzatokról. A Pénzügyi Iroda elkészíti az önállóan működő Intézmény éves
előirányzat-felhasználási ütemtervét, valamint a likviditási tervét.
2.3.5. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás végrehajtásáért az Intézmény
vezetője, és az CKÖH Pénzügyi Iroda vezetője együttesen felelősek.
2.3.6. A CKÖH Pénzügyi Iroda kijelölt munkatársa az Intézmény vezetőjével együttműködve
figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, számításokat, felméréseket készít a következő évi
előirányzatok vonatkozásában.
2.3.7. A CKÖH Pénzügyi Irodája a beszámoló elkészítését megelőzően felülvizsgálja az Intézmény
pénzmaradványát.
2.3.8. A tárgyévet követően a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg tárgyalja és
hagyja jóvá a maradványt.
2.4. Felelősség vállalás
2.4.1. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az Intézmény vezetője vagy az általa írásban
felhatalmazott az Intézmény alkalmazásában álló személyek gyakorolják. A kötelezettségvállalás során az
arra jogosult személy, intézkedést tesz a munka, a szolgáltatás elvégzésére, az áruszállítás megrendelésére és
egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munka, illetve teljesítés után a megállapodás szerinti
ellenérték kifizetésre kerül.
2.4.2. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a
kötelezettségvállalás vagy utalványozás teljesítéséhez a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és a
kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, valamint, hogy a
kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó vizsgálat megtörtént-e. Pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak: a
CKÖH Pénzügyi Iroda vezetője, vagy a jegyző írásban felhatalmazott személyek.
2.4.3. A teljesítés igazolása a kiadások elrendelése előtt történik. Az adott gazdasági eseményt
ellenőrizni kell, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumában vállalt kötelezettségek teljesítése megfelelő-e
és szakmailag megalapozza-e a kiadások teljesítését. Teljesítésigazolásra az önállóan működő Intézmény
vezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott munkatárs jogosult.
2.4.4. Érvényesítés a CKÖH Pénzügyi Irodánál történik. A teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek
ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az alaki követelményeket betartották-e.
Érvényesítést: a könyvelők illetve a pénzügyi ügyintézők végzik.
2.4.5. Az utalványozás az Intézménynél utalványrendelet felhasználásával történik.
2.4.6. A kötelezettségvállalás, az utalványozás, a teljesítésigazolás, a pénzügyi ellenjegyzés, valamint az
érvényesítés feladatok eljárásrendjét a CKÖH „Gazdálkodási szabályzat” tárgyú szabályzata tartalmazza.
2.5. Belső kontrollrendszer
2.5.1. Az Intézmények belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 3. §-a értelmében az Intézmény vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében megfelelő
kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, információ és kommunikációs
rendszer, és nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.
2.5.2. Az Intézmény vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni az Intézmény ellenőrzési
nyomvonalát, amely az Intézmény működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal
szemléltetet leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat,
irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.
2.5.3. Az Intézmény vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének
eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. A kockázatkezelés során fel kell mérni és
meg kell állapítani az Intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell
határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének
folyamatos nyomon követési módját. Az Intézmény vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer
koordinálására szervezeti felelőst jelöl ki.
2.5.4. Az Intézmény vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek
biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet
integritását. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti
célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak

vonatkozásában: döntések dokumentumainak elkészítése; a döntések célszerűségi, gazdaságossági,
hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága; a költségvetési gazdálkodás során az előzetes
és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve
ellenjegyzése; gazdasági események elszámolása.
2.5.5. Az Intézménynél a belső ellenőrzési feladatokat, az Intézmény vezetőjével egyeztetett ellenőrzési
terv szerint a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal függetlenített belső ellenőre látja el.
2.6. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai
2.6.1. Az Intézmény önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. E jogkörben kötelezettséget vállal,
munkáltatói jogokat gyakorol, jogszabály szerint módosíthatja a részelőirányzatát, a költségvetés keretei
között. Az Intézmény jogkörének gyakorlásához a CKÖH Pénzügyi Iroda vezetőjének, vagy a jegyző írásban
kijelölt személynek pénzügyi ellenjegyzése szükséges. A keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a
bérmaradványt az Ávr. előírásainak figyelembevételével, és a Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által jóváhagyott mindenkori érvényes költségvetési rendeletében foglaltak alapján használhatja fel.
2.6.2. Az Intézmény havonta a nem rendszeres kifizetésekről információt szolgáltat a CKÖH Pénzügyi
Iroda részére. A számfejtést és az átutalást követően a CKÖH Pénzügyi Iroda a Központi Illetményszámfejtő
Rendszerből (KIRA) kinyomtatott listát a Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: MÁK) történő
továbbítással egyidejűleg megküldi az Intézmény részére. A változóbér feladásokat a CKÖH Pénzügyi Iroda
végzi.
2.6.3. Az Intézmény a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel
önállóan gazdálkodik.
2.6.4. A Pénzügyi Iroda a rendszeres személyi juttatások esetében olyan bérnyilvántartást vezet,
amelyből minden időpontban megállapítható bérfelhasználás éves összesített adata és a bérmaradvány.
2.7. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje
2.7.1. A CKÖH Pénzügyi Iroda az Intézmény esetében köteles gondoskodni analitikus
kötelezettségvállalás és előirányzat-felhasználás nyilvántartás vezetéséről, amelyekből megállapítható
tárgyévben és az elkövetkező évekre vonatkozóan az elkötelezettség mértéke és a fizetés esedékessége,
valamint az előirányzat maradvány is.
2.7.2. A CKÖH Pénzügyi Iroda az elemi költségvetés jóváhagyását követően intézményi szinten rögzíti
és vezeti az előirányzat-nyilvántartást. Megszervezi a könyveléssel, költségvetéssel és egyéb pénzügyi
elszámolásokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások év eleji újranyitását és azok további folyamatos
vezetését.
2.7.3. A CKÖH Pénzügyi Iroda naprakészen vezeti az Intézmény vonatkozásában a pénzügyi és a
főkönyvi könyvelési feladatokat. (ASP KASZPER)
2.7.4. A CKÖH Pénzügyi Iroda vezeti a tárgyi eszközök (ASP - KATI) nyilvántartását és számolja el
negyedévente az értékcsökkenést.
2.7.5. A kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása az önállóan működő Intézmény feladata. A
Pénzügyi Iroda az ASP KATI moduljában tartja nyilván az Intézmény kis értékű tárgyi eszközeit.
2.7.6. A CKÖH Pénzügyi Iroda kijelölt munkatársa az Intézménnyel együttműködik az „Eszközök és
források leltározási és leltárkezelési szabályzat”-ban foglaltaknak megfelelően, így különösen elvégzi az év
végi leltárfelvitelt, elkészíti leltárértékelést, kimutatást készít a nyilvántartások és a tényleges készletek
közötti eltérésekről.
2.7.7. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a CKÖH „Selejtezési és
hasznosítási szabályzata” alapján történik, ennek figyelembevételével az Intézmény előkészíti és végrehajtja
az esedékes selejtezéseket és gondoskodik azok előírásszerű bizonylatolásáról.
2.7.8. A CKÖH Pénzügyi Iroda kijelölt munkatársa elkészíti az Intézményre vonatkozóan benyújtandó
adóbevallásokat, KSH jelentéseket.
2.7.9. A CKÖH Pénzügyi Irodája végzi a MÁK útján a feladatmutató alapján megállapított normatív
hozzájárulások és támogatások előirányzatának igénylését, a lemondást, illetve a pótlólagos igénybenyújtást.
Az ehhez szükséges mutatószám felméréseket az Intézmény tartja nyilván és küldi meg a Pénzügyi Iroda
vezetője számára. Az éves beszámoló elkészítését megelőzően a normatív állami támogatások tényleges
mutatószámainak megalapozottságát a Pénzügyi Iroda munkatársa felülvizsgálja.

2.7.10. A felhasználási kötöttséggel kapott normatív támogatásokról az önállóan működő Intézmény
köteles nyilvántartást vezetni és a jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonylatokkal alátámasztva a
meghatározott határidőig elszámolni.
2.7.11. A CKÖH Pénzügyi Iroda köteles az Intézmény részére a szakmai jelentési kötelezettségük
teljesítéséhez az általa kezelt adatokat, információkat átadni.
2.7.12. Az Intézmény az általa készített és benyújtott pályázatokból, támogatási igénylésekből köteles a
benyújtással egyidejűleg egy példányt a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájára
benyújtani. A csatolandó igazolások beszerzése az önállóan működő Intézmény feladata (adóigazolás, stb.).
2.7.13. Az Intézmény számlázza a gyermekétkeztetés szolgáltatásait, a kimenő számláiról nyilvántartást
vezet. Amikor az Intézmény értesül a számla ellenértékeinek megérkezéséről, a számla második példányát
átadja a CKÖH Pénzügyi Iroda kijelölt munkatársának, hogy az a banki kivonat mellé kerüljön, és egyben
nyilvántartásba veszi a bevételt. A kiegyenlítetlen számlákról negyedévenként kimutatást készít, és azt
továbbítja a CKÖH Pénzügyi Iroda kijelölt munkatársa felé.
2.7.14. A CKÖH Pénzügyi Iroda feladata a szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása.
2.8. A pénzkezelés, pénzellátás rendje
2.8.1. Az CKÖH Pénzügyi Iroda likviditási tervet és előirányzat-felhasználási ütemtervet készít, és
azokat folyamatosan aktualizálja. Az Intézmény felméri pénzeszköz szükségletét a rendelkezésre álló
kereteken belül és jelzi pénzigényét a CKÖH Pénzügyi Irodája felé, amely köteles biztosítani az önállóan
működő Intézmény pénzigényét, és elkülönítetten kezelni a pénzforgalmát.
2.8.2. A kisebb kifizetések teljesítésére az Intézmény a saját bankszámlájáról készpénzt igényelhet,
amelyet a bank és pénztárkezelési tárgyú szabályzat” alapján és az abban szabályozott bizonylatok
felhasználásával a CKÖH pénztára biztosít. Az ellátmány elszámolására a rovat elszámolási ívet kell
alkalmazni.
2.8.3. Az Intézmény a készpénz-forgalomról a készpénzigénylési nyomtatványon megjelölt határidőn
belül, de legkésőbb a felvételt követő 30 napon elszámol a CKÖH Pénzügyi Irodája felé a rovat elszámolási
ív és a kiadásokat alátámasztó pénzügyi bizonylatok csatolásával. Újabb ellátmány felvételére csak az
elszámolás után van lehetőség.
2.8.4. A készpénz kifizetések szabályszerűségéért az önállóan működő Intézmény vezetője a felelős és a
„Pénzkezelési szabályzat”-ban rögzítettek szerint gondoskodik a pénz biztonságos szállításáról, tárolásáról.
2.8.5. A készpénzben beszedett bevételek a kiadások teljesítésére nem fordíthatóak, ezért az Intézmény
köteles azokat a költségvetési elszámolási számlájára azonnal feladni, ha annak összege eléri a 200 ezer Ftot; amennyiben nem éri el a 200 ezer Ft-ot legalább a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles feladni.
2.8.6. A készpénzkezelés egyéb szabályait a CKÖH „Pénzkezelési szabályzat”-a tartalmazza.
2.8.7. Az Intézmények saját bankszámlával rendelkeznek, pénzforgalmukat ezen bonyolítják. A
bankszámlák felett aláírási joga kizárólag az Intézmény vezetőjének és az általa felhatalmazott dolgozójának
lehet. A bankkivonatok és a bizonylatok átadása a CKÖH Pénzügyi Iroda részére folyamatos, de legalább
heti rendszerességgel történik.
2.9. Beszámolási kötelezettség
2.9.1. Az Intézmény tárgynegyedévenként időközi mérlegjelentés, havi költségvetési jelentés készítésére
kötelezett, e jelentéseket az Ávr-ben meghatározott időpontig kell az irányító szervnek a MÁK-hoz
megküldeni. Az időközi mérlegjelentés, havi költségvetési jelentés elkészítéséről a CKÖH Pénzügyi Iroda
gondoskodik.
2.9.2. Az Intézmény tárgynegyedévenként / évenként beruházási-statisztikai jelentés készítésére
kötelezett, a jelentéseket a CKÖH Pénzügyi Irodája készíti el és továbbítja a KSH felé az Intézmény
nevében.
2.9.3. Az Intézmény éves beszámoló készítésére kötelezett, az Intézmény vezetője köteles a költségvetési
beszámolóhoz szükséges saját szöveges indoklását a CKÖH Pénzügyi Irodájához január 31. napjáig
megküldeni. A költségvetési beszámoló szöveges indoklásában kell azokat a tényezőket ismertetni, amelyek
befolyásolták az ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását, azokat a
rendkívüli eseményeket, körülményeket, amelyek az Intézmények pénzügyi, vagyoni helyzetére hatással
voltak.

2.9.4. Az Intézmény önálló éves költségvetési beszámolójának elkészítéséről a CKÖH Pénzügyi Irodája
gondoskodik. A beszámolókat, mérlegeket, a havi jelentéseket és a főkönyvi kivonatokat feltölti a KGR K11
Államháztartási információs rendszerbe.
2.10. Információáramlás, információszolgáltatás
2.10.1. A jogszabályokban elrendelt formában gyakorisággal és tartalommal az információszolgáltatási
kötelezettség továbbítása, azt megelőzően az adategyeztetés a CKÖH Pénzügyi Iroda feladata, azonban az
Intézmény köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat vezetni és azokat rendelkezésre
bocsátani, amelyek lehetővé teszik a CKÖH Pénzügyi Iroda közös, összevont adatokat tartalmazó információ
szolgáltatását.
2.10.2. A CKÖH Pénzügyi Iroda és az Intézmény közötti megállapodás alapja a megfelelő, teljes körű
információáramlás, megvalósítása mindkét költségvetési szerv vezetőjének és munkatársainak kötelessége.
2.10.3. A hatékony információáramlás elősegítése érdekében a CKÖH Pénzügyi Iroda és az Intézmény
közötti kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus formában vagy hagyományos levél, telefon, illetve fax
útján történik.
2.10.4. A CKÖH Pénzügyi Iroda kijelölt munkatársa minden tárgyhót követő 10 munkanapon belül
pénzforgalmi információt küld az Intézménynek. (Először a tárgynegyedévet követő 15. napig)
2.11. Vagyonkezelési, beruházási, felújítási, karbantartási, szállítási feladatok tervezése, bonyolítása
2.11.1. Az Intézmény vagyonát a jogszabályi előírásoknak megfelelően a CKÖH Pénzügyi Iroda tartja
nyilván. Az Intézmény a használatába adott vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az
önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint
köteles alkalmazni.
2.11.2. Az Intézmény feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátása.
2.11.3. Az Intézmény és a CKÖH Pénzügyi Iroda közös feladata a használatába adott vagyon állagának
folyamatos figyelése, építési, beruházási, felújítási és karbantartási igények jegyzékének összeállítása.
2.11.4. A tervezett építési beruházások, építési felújítások és tervezett karbantartások lebonyolítását
(felmérés, tervtárgyalás, közbeszerzés, árajánlatkérés, pályázatok elbírálása, kivitelező kiválasztása,
szerződéskötés, műszaki ellenőrzés, számlák ellenőrzése, üzembe helyezési dokumentáció összeállítását)
Cegléd Város Önkormányzata, vagy az általa alapított szervezet, az Intézménnyel együtt látja el.
2.11.5. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása a CKÖH feladata. Az Intézmény kötelessége az
eljárások szükséges megalapozó adatszolgáltatás és a számítások elvégzése.
2.11.6. A napi fenntartási, karbantartási munkákat az Intézménynél alkalmazásban lévő karbantartó
kapacitás mértékéig, a költségvetésen belül az Intézmény végzi.
2.11.7. Az Intézmény gondoskodik az üzemeltetésről, ellátja a takarítási, időszakos lomtalanítási, fűtési
feladatokat.
2.11.8. A szakmai anyagok papír, írószer, nyomdai szolgáltatások, tisztítószerek beszerzését az
Intézmény végzi, de külön igény esetén, vagy gazdasági megfontolásból a CKÖH Pénzügyi Iroda részt vesz
a beszerzés lebonyolításában.
2.12. Adatvédelmi rendelkezések

Az Intézmény részére a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal által nyújtott szolgáltatások
teljesítésével összefüggésben – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács
2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (továbbiakban „GDPR”) által kötelezően előírt követelmények teljesülése
érdekében a megbízásából adatkezelési tevékenységet végző Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR 28. cikkének valamennyi – adatkezelésre vonatkozó rendelkezését betartja.
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3.1. Irányítói jóváhagyás:

3.1.1. Jelen megállapodás tartalmát Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a 25/2020. (III. 19.)
polgármesteri határozattal jóváhagyta.
3.2. Hatálybalépés:
3.2.1. Ez a megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
3.2.2. A megállapodó felek rögzítik, hogy az aláírást megelőzően is a megállapodásban foglalt előírások
szerint jártak el.
3.3. Mellékletek:
3.3.1. A megállapodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendje: 1.
melléklet
3.3.2. A megállapodó költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak ügymenete: 2. melléklet
Cegléd, 2020. március …...
a CKÖH részéről:
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Intézmény részéről:
…………………………
intézményvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Cegléd, 2020.március….
……………………………..

Cegléd, 2020. március………
…………………………………..

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezető- veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 28.
főtanácsos
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

28/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága és a Pénzügyi
Bizottsága 2020. március 17-ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Megállapítom Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi Közbeszerzési Tervét a határozat
elválaszthatatlan mellékletének megfelelő tartalommal.
2.) Megállapítom, hogy nincs olyan beszerzés, amely központosított közbeszerzéshez történő
csatlakozást igényel.
3.) Egyik eljárásban sem alkalmazom a Kbt. 33. §, 34. § és 114. § (11) bekezdésében a fenntartott
szerződésekre vonatkozó előírásokat, az eljárásokban az ajánlattevők részvételi jogát nem
kívánom korlátozni, fenntartani.
4.) Valamennyi lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés és a szerződéskötés
jogát magamnál tartom.
5.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Aljegyző, mint a bírálóbizottság elnöke
2. Beruházási és Közbiztonsági Iroda
3. Pénzügyi Iroda

a 28/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat melléklete

Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve
Jóváhagyta a 28/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat

Sorszám

A közbeszerzés tárgya

I. Árubeszerzés
1.
nincs
II. Építési beruházás

A közbeszerzés tervezett
mennyisége

A
közbeszerzésre
irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárás fajtája

Az eljárás megindításának
tervezett időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható időpontja

–

–

–

–

–

Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nyílt eljárás

2020. I. negyedév

2020. IV.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárás

2020. I. negyedév

2022. I. negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárás

2020. II. negyedév

2020. III.
negyedév

Cegléd, 311. sz. főút (Jászberényi
Kerékpárhálózat fejlesztés
út) melletti kerékpárforgalmi
Cegléden (VEKOP-5.3.2-15- létesítmények és gyalogút építés
2016 pályázat keretében
(32+675 - 33+594 km. sz. között)
1.
Cegléd északi-ipari
összesen mintegy 1.100 m
kereskedelmi övezetének
hosszban.
becsatolása a városi
(A pontos mennyiségi adatok a
kerékpárhálózatba)
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
A keretszerződés 2 éves
időtartama alatt Cegléd város
közigazgatási területén lévő
Csapadékvíz-elvezető
önkormányzati tulajdonú
2.
rendszerrel kapcsolatos
csapadékvíz-elvezető rendszer
munkák
karbantartása. Az elvégzendő
munkák mennyisége előre nem
meghatározható.
Kossuth Ferenc utca részleges
„Önkormányzati feladatellátást
felújítása az úttest
szolgáló fejlesztések
újraburkolásával összesen 578,8
támogatása” pályázat
m hosszan, szegélysorok bontása
3.
keretében Kossuth Ferenc utca
és újraépítése, 56 db öntött
útburkolatának felújítása
aknafedlap és víznyelőrács
Cegléden
szintbe helyezése
(A pontos mennyiségi adatok a

4.

PM_CSAPVÍZGAZD_2018
pályázat keretében
csapadékvíz elvezetés
létesítményeinek fejlesztése
Cegléden

5.

Gál József Sportcsarnok
bővítése és felújítása
közműépítéssel

6.

Vállalkozási szerződés ipari
területek bővítésére az Északi
Ipari-kereskedelmi övezetben
Cegléden a VEKOP-1.2.2-152016-00005 kódszámú
pályázat keretében II.

7.

Helyi piacok fejlesztése Pest
megye területén
PM_PIAC_2018 pályázat
keretében piacfejlesztés

8.

Útalap építése és felületi
zárása

közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
5333,7 fm csapadékvíz-elvezető
csatorna fejlesztése, ebből 2070,2
m az újonnan épített csapadékvízelvezető hossza, 3263,5 m a
felújított. Tározó tó felújításával
3593 m3 tározókapacitás
kialakítása.
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
A jelenlegi sportcsarnok 2870 m2rel történő bővítése és kapcsolódó
közműépítés.
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
Központi épület: beépített bruttó
alapterület összesen 289,86 m2
és kapcsolódó közműépítés.
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
3250 m2 piac terület, 149 db
elárusítóhely fejlesztése. 159 m2en épület felújítás 3 épületben.
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
A város területén lévő egyes
utcákban útalapok építése és az
útalappal ellátott utcák,
útszakaszok felületének lezárása.
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárás

2020. II. negyedév

2021. III.
negyedév

Uniós

Kbt. 81. § szerinti nyílt
eljárás

2020. II. negyedév

2021. III.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nyílt eljárás

2020. III. negyedév

2020. IV.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárás

2020. II. negyedév

2021. II. negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárás

2020. II. negyedév

2020. III.
negyedév

9.

Ivóvíz/szennyvízhálózat
rekonstrukció Cegléden II

III. Szolgáltatás-megrendelés
nincs
IV. Építési koncesszió
nincs
V. Szolgáltatási koncesszió
nincs

házi ivóvízbekötések cseréje,
tűzcsapok felújítása,
csomópontok átépítése,
szennyvízaknák javítása,
nyomvonalsüllyedések javítása és
a kapcsolódó útburkolat
helyreállítások a következő
utcákban: Szent Imre herceg u.,
József A. u.
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárás

2020. III. negyedév

2021. II. negyedév

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde
vezető-főtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 30.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

29/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva pályázatot írok ki a 2020. évi Sportcélú
támogatások Keretből elnyerhető támogatásra, a határozat elválaszthatatlan részét képező
mellékletben foglalt feltételekkel.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a pályáztatással kapcsolatos feladatellátás
haladéktalan megkezdésére: a pályázati kiírás közzétételére, tájékoztatás nyújtásárak, a
beérkező pályázatok nyilvántartásba vételére, az iratkezelése, az elbírálás előterjesztésének
előkészítésére, a támogatási szerződések megkötésére, az elnyert támogatás folyósítására, az
elszámolások fogadása, ellenőrzésére.
Cegléd, 2020. március 19.

Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Ceglédi KÖH Beruházási és Közbiztonsági Iroda Makai Andrea – helyben 2. Pénzügyi Iroda – helyben 3. Szervezési Iroda (Ceglédi Hírmondó és www.cegled.hu)

Melléklet a 29/2020. (III. 19.) polgármesteri határozathoz
„Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
2020. évi költségvetésében biztosított forrásból sportcélú támogatás elnyerésére
1. Pályázni lehet a 2020. január 1. és december 31. között megvalósuló célra:
1.1. Önálló jogi személyiséggel rendelkező sportegyesület, sportvállalkozás működésének
támogatása, kiemelt figyelemmel az utánpótlás-nevelésre és Cegléd hírnevének öregbítésére,
1.2. Sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedő sportteljesítmények
elismerése, világversenyekre való felkészülés támogatása,
1.3. Az 1.1-1.2. célok megvalósítására más szervek által kiírt pályázaton való részvétel pályázati
önrészére
2. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
2.1. ha a pályázati támogatás a városban hagyományosan, és az adott évben megrendezésre
kerülő kiemelkedő városi, országos vagy nemzetközi sporteseményeken való aktív szerepvállalásra
kerül felhasználása;
2.2. ha a pályázó sportszervet a szövetségi versenyrendszerben saját jogon, vagy
együttműködési megállapodás keretében minimum 150 fős igazolt sportolói létszámmal
rendelkezik.
3. A támogatás mértékének meghatározására a következő kritériumok figyelembe vételével kerül
sor:
3.1. hagyomány
3.2. igazolt utánpótlás sportolók száma
3.3. versenyeztetett utánpótlás csapatok száma
3.4. az utánpótlás-nevelési rendszer felépítettsége (kidolgozottsága)
3.5. felnőtt korosztályban versenyeztetett csapat bajnoki osztálya
3.6. eredményesség hazai és nemzetközi szinten, országos rangsor
3.7. a sportszervezet által foglalkoztatottak száma (alkalmazottak, mennyi munkahelyet teremt
a városban), edzői képesítések
3.8. a sportág-fejlesztési célok megléte és megalapozottsága
3.9. szövetségi támogatás mértéke
3.10. működésre jóváhagyott előző évi TAO támogatási keret, amelybe az alábbi tételek
tartoznak:
3.10.1. versenyeztetéssel összefüggő költségek
3.10.2. személyi jellegű kiadások
3.10.3. ingatlant nem érintő tárgyi eszköz kiadások
3.10.4. létesítmény-bérleti díj
3.10.5. létesítmény üzemeltetési költség
3.10.6. sportfelszerelések költsége
3.10.7. képzési költségek
3.11. mérkőzés, vagy verseny népszerűsége, nézői látogatottság
3.12. média érdeklődés
4. Pályázati befogadásból kizárásra kerül az, aki korábbi önkormányzati támogatással határidőben
nem számolt el, és azt legkésőbb jelen pályázat benyújtásának határidejéig nem pótolja vagy a
kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel
5. Pályázatot nyújthat be:
5.1. ceglédi székhelyű, vagy sporttevékenységüket Cegléden végző
5.1.1. sportegyesületek, sportvállalkozások,

5.1.2. kivéve azon szervezetek, melyek az adott évben a megpályázott célra a
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján egyéb támogatásban, juttatásban részesülnek.
5.2. A pályázó adott évben csak egy pályázatot jogosult benyújtani!
6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. április 7. (kedd) 16:00 óra.
7. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
7.1 a pályázati cél részletes leírását, megvalósításának naptári időpontját, figyelembe véve az
elbírálási szempontokat;
7.2. a kitöltött pályázati adatlapot;
7.3. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
7.3.1. köztartozása nincs;
7.3.2. nem tartozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény hatálya alá;
7.3.3. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
7.3.4. gazdasági társaság esetén a hatályos cégkivonatot
7.3.5. civil szervezet esetén a nyilvántartásbavételt igazoló bírósági végzést és alapszabály
másolatát
8. Pályázati benyújtási határidőn (6. pont) túl a pályázat beadása és a hiánypótlás kizárt. A
pályázatot a Képviselő-testület érvényteleníti, amennyibe bármely előírt tartalmi elem hiányzik.
9. A pályázati adatlap beszerezhető
9.1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Irodájában (2700
Cegléd, Kossuth tér 1. II. em. 209. sz. iroda, Tel: 511-426)
9.2. A pályázatok beadását papír alapon egy eredeti példányban ugyanerre a címre kérjük, a
postai úton benyújtott pályázatoknak a benyújtás határidejéig meg kell érkeznie a Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatalba.
9.3. A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen, hiánypótlásra nincs lehetőség.
10. A pályázaton elnyert támogatás elszámolása:
10.1. az elszámolás határideje a pályázati cél megvalósulását követő harmincadik nap;
10.2. az elszámolást kizárólag számlával igazolt módon, a 9.1. pontban megjelölt szervezeti
egységéhez kell benyújtani,
10.3. az elnyert támogatás felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok bemutatásával
egyidejűleg.
11. Az elbírálás eredményéről minden pályázót értesítünk. A nyertes pályázóval – a döntést követő
15 napon belül, illetve egyeztetés függvényében - támogatási szerződést kötünk.
12. A pályázati támogatás utalásáról a támogatási szerződés aláírását követően, a Ceglédi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik.
13. A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.cegled.hu/aktualis oldaláról.

PÁLYÁZATI ADATLAP
1. A pályázatot kiíró neve: Cegléd Város Önkormányzata
2. A megpályázott keret megnevezése: Sportcélú támogatások (a 8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet
6. § (1) bekezdése, és a pályázati hirdetmény alapján)
3. A pályázó

neve: ..................................................................................………………….…
…...................................................................………………….……….
címe: .............................................................................…...………………………

képviselőjének neve, telefonszáma: ...................................................................…......…………………
4. A pályázati cél megjelölése: .................................................................................................................
..............................................................................................….
költségvetése:

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

................... Ft

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

................... Ft

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

................... Ft

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

................... Ft

összesen:

................... Ft

a megvalósításhoz vállalt önrész tartalma, értéke: ……………………………

..…………. Ft

az összes költségből az igényelt támogatás összege: ....................Ft
5. A megpályázott támogatási összeg átutalásának igényelt időpontja: ………….. hónap, nap
A pályázaton elnyert támogatás utalására a támogatási szerződésben megjelölt időpontban kerül sor.
Kelt: Cegléd, 20.... ..........................................
PH

........................................................
Aláírás

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezetőfőtanácsos

Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 36.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

30/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1. a gyermekek óvodai jelentkezését a 2020/2021 nevelési évre 2020. május 5-én (kedd) 8.0018.00 óra és 2020. május 6-án (szerda) 8.00-18.00 óra közötti időszakra állapítom meg.
2. az 1. pontban meghatározott időpontban az óvodai jelentkezés helye:
Intézmény neve

Címe:

Lövész Utcai Óvoda
Szép Utcai Tagóvoda
Malom Téri Tagóvoda
Pesti Úti Óvoda
Köztársaság Utcai Tagóvoda
Széchenyi Úti Óvoda
Budai Úti Tagóvoda
Ugyeri Tagóvoda
Deák Utcai Tagóvoda

2700 Cegléd, Lövész u. 2.
2700 Cegléd, Szép utca 34-36.
2700 Cegléd, Malom tér 1.
2700 Cegléd, Pesti út 10.
2700 Cegléd, Köztársaság u. 18.
2700 Cegléd, Széchenyi út 14.
2700 Cegléd, Külső-Budai út 10.
2700 Cegléd, Ugyer Külterület 066/2.
2700 Cegléd, Deák u. 1.

3. utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1.)
2.)
3.)
4.)

Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben - és általa:
Lövész Utcai Óvoda,
Pesti Úti Óvoda
Széchenyi Úti Óvoda

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 37.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

31/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva – figyelemmel a Gyvt. 41. §-ára, önként vállalt
feladatként – nyári napközbeni ellátást biztosítok 2020. június 16. és július 17. közötti
időszakra eső munkanapokon, általános iskolai alsó tagozatos ceglédi illetőségű gyermekek
részére.
2.) a nyári napközbeni ellátást az 1. pontban megjelölt időszakban munkanapokon
2.1. 8.00 órától 16.30 óráig lesz biztosítva,
2.2. heti turnusonként legfeljebb 50 tanuló részvételével,
2.3. az önkormányzat illetékességi területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező gyermekek részére.
3.) az 1. pontban leírt feladat ellátásához bruttó 2.500 e Ft fedezetet kerül biztosításra, a 2020. évi
költségvetés terhére.
4.) felkérem a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolát (Cegléd, Eötvös tér 8.), hogy az 1.
pontban leírt feladatot szervezze meg és a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti
telephelyén (Cegléd, Külső-Budai út 2.) bonyolítsa le.
5.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben - és általa
2. Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola
3. Ceglédi Tankerületi Központ
4. Pénzügyi Iroda – helyben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 37.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

32/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) megköszönöm a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatójának és pedagógusainak a
gyermekek 2019. évi nyári napközbeni felügyelete színvonalas lebonyolításban való
részvételét.
2.) utasítom a Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
5. Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben - és általa
6. Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola
7. Ceglédi Tankerületi Központ

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 38.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

33/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Helyt adok dr. Csiszár Géza ügyvezető (Scandeus Kft., 2700 Cegléd, Ady Endre u 17.), mint
személyes ellátásra kötelezett háziorvos kérelmének a Szolgáltató székhelyváltozását illetően, és a
86/2009. (IV. 23.) Ök. határozat alapján 2009. május 15-én létrejött feladat-ellátási szerződést a
hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tartalommal módosítom, a 13009 1372 FIN kódú,
ceglédi III. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzet működtetésére vonatkozóan.
2.) Az 1. pontban elfogadott feladat-ellátási szerződés az aláírást követő napon lép hatályba.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési iroda Makai Viktória – helyben - és általa:
2. Scandeus Kft. - Dr. Csiszár Géza ügyvezető (2700 Cegléd, Ady Endre u 17.)
3. Pest Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya - Helyben
4. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály VI. FÁO. VI.3
5. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi iroda - Helyben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 38.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

34/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Helyt adok a Scandeus Kft. (2700 Cegléd, Ady Endre u 17. képviseli: dr. Csiszár Géza ügyvezető),
mint Központi háziorvosi ügyelet működtetője kérelmének a Szolgáltató székhelyváltozását illetően, és
a 86/2009. (IV 23.) Ök. határozat alapján 2009. május 15-én létrejött feladat-ellátási szerződést a
hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tartalommal módosítom, a 13009 4628 FIN kódú, háziorvosi
ügyelet működtetésére vonatkozóan.
3.) Az 1. pontban elfogadott feladat–ellátási szerződés az aláírást követő napon lép hatályba.
4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési iroda Makai Viktória – helyben - és általa:
2. Scandeus Kft. - Dr. Csiszár Géza ügyvezető (2700 Cegléd, Ady Endre u 17.)
3. Pest Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya - Helyben
4. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály VI. FÁO. VI.3
5. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi iroda - Helyben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 39.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

35/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljárva
1.) Módosítom az Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2019. (XII. 19.) Ök. határozattal
elfogadott 2020. I. félévi munkatervét, melynek következtében a 2020. II. félévi munkatervben
meghatározásra kerülő ülésén tárgyalja meg a Képviselő-testület a 2020. március 19-ei ülésre
tervezett „A lakáshoz és lakhatáshoz kapcsolódó helyi támogatásokról szóló 2/2006. (I. 26.)
Ök. rendelet felülvizsgálata” tárgyú napirendet;
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Ceglédi KÖH szervezeti egységei helyben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 40.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

36/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljárva
1.) Elfogadom Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének korábban hozott, de még nem
teljesített, illetve a 2020. február 13-i rendes ülésén hozott határozatainak végrehajtásáról szóló
beszámolót.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
2.) Szervezési Iroda Bakos Lilla – helyben -

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 41.
egyebek napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

37/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága és a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsága 2020. március 17-ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) Támogatom a Székely Nemzeti Tanácsnak az európai unió őshonos nemzeti kisebbségeinek
védelme, megmaradásának biztosítása érdekében kezdeményezett aláírás-gyűjtéssel
kapcsolatos beadványát.
3.) A támogatás összegét 200.000,- Ft-ban állapítom meg, melynek fedezetéül a 2020. évi
Költségvetés általános tartalék előirányzatát jelölöm meg.
4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi iroda - Helyben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400
Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezető- veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 43.
főtanácsos
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

38/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének, valamint a 20/2020. (I. 23.) Ök. határozat figyelembe
vételével
1.) Megbízom – 2020. július 1. és 2025. június 31. közötti határozott, öt évig tartó időtartamra –
Orosz Zoltánné óvodavezetőt a Pesti Úti Óvoda (2700 Cegléd, Pesti út 10.)
intézményvezetői/magasabb vezetői feladatainak ellátásával
1.1. pályázati eljárás mellőzésével, miután
1.2. a második vezetői ciklus betöltésére szóló kinevezéssel
1.3. a Pesti Úti Óvoda nevelőtestülete egyhangúlag egyetértett.
2.) Megállapítom Orosz Zoltánné óvodavezető 2020. július 1-jétől érvényes havi illetményét, a
következők szerint:
2.1. Nkt. szerinti besorolása Pedagógus II. fokozat, 8. fizetési kategória;
2.1.1 Nkt. 7. melléklet szerinti garantált illetmény: ........ 310 590 Ft,
2.1.2. Illetményen felüli pótlékok és kiegészítések:
2.1.3. Magasabb vezetői illetménypótlék: .......................... 91 350 Ft,
2.2 Illetmény mindösszesen, kerekítve .................................. 401 940 Ft.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Pénzügyi Iroda – helyben 2. Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben - és általa:
3. Pesti Úti Óvoda vezetője

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 44.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

39/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
4.

Jóváhagyom és engedélyezem emléktábla állítását a Városháza díszudvarában, a Városvédő és
Szépítő Egyesület javaslatára, a következő felirattal:
Tóth István
1923-2016
Évszázad Kiváló Fotóművésze
Állíttatta:

Cegléd Város Önkormányzata és
a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület
2020
5.

utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. Szervezési iroda Gergelyné Csiszár Edit- helyben - és általa
2. Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület
3. „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft.

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 45.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

40/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) 2020. január 1. napjától 723.600,- Ft/hó összegben állapítom meg a Ceglédi Termálfürdő Kft.
(2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.) ügyvezetőjének bruttó megbízási díját.
2.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
19. Markóné dr. Somodi Enikő – helyben - és általa:
20. Ceglédi Termálfürdő Kft.
21. Szűcs Ádám ügyvezető

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 45.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

41/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) 2020. január 1. napjától 653.400,- Ft/hó összegben állapítom meg a Ceglédi Sportcsarnok Kft.
(2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) ügyvezetőjének bruttó megbízási díját.
2.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
22. Markóné dr. Somodi Enikő – helyben - és általa:
23. Ceglédi Sportcsarnok Kft.
24. Ványi Zsolt ügyvezető

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülés 45.
napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

42/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2020. március 17ei ülésén kialakított véleményének figyelembe vételével
1.) 2020. január 1. napjától 653.400,- Ft/hó összegben állapítom meg a Ceglédi Városfejlesztési
Kft. (2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I/2.) ügyvezetőjének bruttó alapbérét.
2.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
25. Markóné dr. Somodi Enikő – helyben - és általa:
26. Ceglédi Városfejlesztési Kft.
27. Vasvári Csaba ügyvezető

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 17-én megtartott, Cegléd Város
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezető- Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága
főtanácsos
ülésének 22. napirendjére vonatkozó polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján visszavonom a Humán
Bizottságnak a Cegléd, Törteli út 4/A. I. emelet 23. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására
irányuló pályázat elbírálására vonatkozó döntési jogát és Cegléd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t hozom:

43/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2020. március 17-ei
ülésén kialakult véleménye figyelembe vételével
1.) Megállapítom, hogy a ceglédi 2631/30 hrsz-ú, Törteli út 4/A. I. emelet 23. szám alatti - a
Széchenyi Terv lakásprogramja keretében létrehozott - szociális jellegű önkormányzati
bérlakásra kiírt pályázat nyertese D. P. Á. pályázó.
2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakást bérlőjének a pályázat nyertesét,
2020. április 1-től – 2025. március 31-ig terjedő 5 év határozott időtartamra.
3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az
ugyancsak érvényesen pályázó K-né, K. B. lép a helyébe, a bérleti jogviszonyra vonatkozó, 2.
pontban rögzített feltételek mellett.
4.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1. VÁRVAG Nonprofit Kft. (2 példányban)
2. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda (vagyonkataszter)
3. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (térinformatika)

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

Iktatószám: C/15592/2020.
Tárgy: a 2020. március 19-ére összehívott, de a
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde vezető- veszélyhelyzet miatt elmaradt képviselő-testületi ülésen
főtanácsos
helyben osztott anyagként, sürgősséggel előterjeszteni
kívánt beadvány elbírálására vonatkozó polgármesteri
döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:

44/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljárva
1.) A TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.) kérelmére és a vis maior helyzetre való
tekintettel a közétkeztetés biztosítása tárgyában 2018. augusztus 3-án megkötött vállalkozási
szerződésekben rögzített bérleti díjak 2020. március 15. - 2020. augusztus 31. között időszakra
esedékes összegét, annak kifizetését elengedem, és követelése iránt a veszélyhelyzet
megszűnését követően sem intézkedek.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Cegléd, 2020. március 19.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
28. Pénzügyi iroda – helyben – és általa:
29. TS Gastro Kft.

