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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Markóné dr. Somodi Enikő
kontroller

Tárgy: Visszatérítendő támogatás nyújtása a Ceglédi
Termálfürdő Kft részére
Irattári példány melléklete: kérelem

Ceglédi Termálfürdő Kft (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.) 2020. május 5-én kelt kérelmére,
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:
62/2020. (V. 11.) polgármesteri határozat
Helyt adok a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.)
kérelmének, és a Kft. 100 %-os tulajdonosa nevében eljárva
1. visszatérítendő önkormányzati támogatást nyújtok a Ceglédi Termálfürdő
Üzemeltető Kft. részére mindösszesen 20.000.000.- Ft, azaz húszmillió forint összegben,
melynek kifizetésére a következő ütemezésben kerül sor:
1.1.
2020. május 13-ig 10.000.000.- Ft
1.2.
2020. május 25-ig 5.000.000.- Ft
1.3.
2020. június 8-ig 5.000.000.- Ft
2. Megállapítom, hogy a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének
kérelme a veszélyhelyzet következtében kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel
megalapozott, a támogatási szerződés megkötésére és a támogatás kifizetésére a kérelem
alapján kerül sor.
3. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések
megtételére.

Cegléd, 2020. május 11.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Markóné dr. Somodi Enikő – kontroller és általa
2. Ceglédi Termálfürdő Kft – Szűcs Ádám ügyvezető
3. Pénzügyi Iroda helyben
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Tel.: 06/53/511-400
Iktatószám: C/20169-…/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Rendkívüli szünet visszavonásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az
óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló
215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet 1. § és 8. §-ában foglalt rendelkezésekre a következő
h a t á r o z a t o t hozom:
63/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
1.) Visszavonom 2020. május 24. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm.
rendelet 2. §-ában biztosított feladat- és hatáskörömben meghozott, 2020. március16-án
kelt C/16679-2/2020. iktatószámú, rendkívüli szünet elrendeléséről szóló
határozatomat. Ennek értelmében:
1.1. Folytatódik a nevelési év 2020. május 25-étől - munkanapokon eredeti nyitva
tartással - Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő alábbi óvodai
intézményegységekben:
1.1.1. Lövész Utcai Óvoda székhely óvodája (C., Lövész u. 2.);
1.1.2. Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvodája (C., Malom tér 1.)
1.1.3. Lövész Utcai Óvoda Szép Utcai Tagóvodája (C., Szép u. 34-36.)
1.1.4. Pesti Úti Óvoda székhely óvodája (C., Pesti út 10.);
1.1.5. Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodája (C., Köztársaság u. 18.)
1.1.6. Széchenyi Úti Óvoda székhely óvodája (C., Széchenyi út 14.);
1.1.7. Széchenyi Úti Óvoda Budai Úti Tagóvodája (C., Külső Budai út 10.);
1.1.8. Széchenyi Úti Óvoda Deák Utcai Tagóvodája (C., Deák u. 1.);
1.1.9. Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája (C., Ugyer Külterület 066/2.)
1.2. Eredeti nyitva tartással indul 2020. május 25-étól a gyermekek napközbeni
ellátása, nevelése és gondozása a Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő
alábbi bölcsődei intézményegységekkel jogviszonyban álló gyermekek számára:
1.2.1. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Deák Utcai Tagbölcsődéje (Cegléd, Deák u.
3. 3-18. ajtó);
1.2.2. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Dózsa György Úti Tagbölcsődéje (C., Dózsa
Gy. út 9.)
1.3. Megkezdődik 2020. május 25-étől az 1.1 és 1.2. pontban hivatkozott
intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek intézményi étkeztetése. Számukra
kizárólag az intézmény keretei közt biztosítjuk az önkormányzati gyermekétkeztetést.
2.) Elrendelem az 1.1. pontra figyelemmel, hogy a Lövész Utcai Óvoda Fűtőház Utcai
Tagóvodájával (C., Fűtőház u. 6.) óvodai jogviszonyban álló gyermekek részére az 1.1.1.
alpontban hivatkozott székhely intézmény biztosítsa az óvodai ellátást.

3.) A fenntartó hatáskörében eljárva megtiltom - a veszélyhelyzetben, de legalább 2020.
augusztus 31. napjáig - rendezvény (pl. ballagás, évzáró, gyermeknap, családi nap stb.)
tartását az 1.1. és 1.2. pontban hivatkozott intézményekben.
4.) A veszélyhelyzet alatt az 1.1. és az 1.2. pontban hivatkozott intézményekben –
érkezéskor és távozáskor – egy időben gyermekenként egy, legfeljebb összesen három
felnőtt tartózkodhat az öltözőben.
Cegléd, 2020. május 21.
A határozatról értesülnek:
1.Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben – és általa:
2-4. óvodavezetők
5. BÖVI intézmény vezetője
6. Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter6. Irattár

Dr. Csáky András
polgármester
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Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

64/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Elfogadom - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése alapján, - Cegléd Város Önkormányzata
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019 évi ellátásáról szóló, a
feladatellátásban résztvevő alábbi szervek
1.1. a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ,
1.2. a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság,
1.3. a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda, valamint a
1.4. a Ceglédi Rendőrkapitányság
jelentései alapján összesített, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező
értékelést.
2.) Megköszönöm a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásában résztvevő
feladatellátó intézmények és dolgozói munkáját.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, az értékelésnek a Pest Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának történő megküldésére, valamint a
további szükséges intézkedésekések megtételére.
Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1. Szervezési iroda Kökényné Ecseréi Teréz – helyben - és általa:
2. Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
3. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság
4. Ceglédi Rendőrkapitányság
5. Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
6. Ceglédi KÖH Hatósági és Igazgatási Iroda - helyben
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1. Bevezető
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie.
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 10. számú
melléklete előír az önkormányzatok számára.
"A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
– gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való
együttműködés tapasztalatai),
– gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások
igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4–5. (hatályon kívül helyezve)
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós
elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen
program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok,
szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció stb.)."
2. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira
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3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Szociális Csoportja a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az alábbi ellátásokban
járhat el:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, felülvizsgálata,
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátások megállapítása,
felülvizsgálata,
- szünidei gyermekétkeztetés
3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre, és – ha hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű a szünidei gyermekétkeztetésre,
vagy a gyermekvédelmi törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
igénybevételére.
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át. (2019. évben 38.475.-Ft.) Amennyiben a
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gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos, illetve ha a gyermek nagykorúvá vált, akkor az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át.
(2019. évben 41.325.-Ft.)
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A.§ (1) bekezdése
értelmében a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01-jén és november 1-jén fennáll, a tárgyév
augusztus, és november hónapjára tekintettel, alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít feltéve, hogy a
gyermek, fiatal felnőtt a fent megjelölt időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek akinek a
67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a fenti időpontban fennáll emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.
2019. évben az alapösszegű pénzbeli támogatás 6.000.-Ft, az emelt összegű támogatás 6.500.-Ft volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2019. január 01. napján 1220 gyermek, fiatal felnőtt,
2019. december 31. napján 1116 gyermek, fiatal felnőtt volt jogosult.
2019-ben 1179 esetben nyújtottak be támogatási kérelmet, ebből 36 esetben elutasításra került a kérelem
- az elutasítás leggyakoribb oka a magas egy főre jutó jövedelem, illetve a kérelmek hiányosan kerültek
benyújtásra, és a kérelmezők nem csatolták a hiányzó iratokat. A hiányzó irat a legtöbb esetben
jövedelemigazolás volt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek életkor szerinti megosztása a 2019.
december 31. napján jogosultak esetén:
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A kedvezményre jogosult családok száma 492, ebből 215 családban egyedülálló a szülő.
143 családban egy gyermeket nevel(nek) a szülő(k), 141 családban két gyermeket nevel(nek), 85
családban 3 gyermek nevelkedik, 95 családban négy vagy öt gyermek, 28 családban pedig hat vagy annál
több gyermeket nevel(nek) a szülő(k).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt családjában az egy főre
jutó jövedelme 136 gyermek esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem éri el (14.250.Ft), 706 gyermek esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének fele (14.250.-Ft) illetve annál több,
de az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el.(28.500.-Ft), 232 gyermek esetében az öregségi
nyugdíj legkisebb összegét eléri (28500.-Ft), de annak 135%-át nem haladja meg.(38.475.-Ft), 42
gyermek esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (38.475.-Ft) meghaladja , de annak
145%-át nem haladja meg (41.325.-Ft)
A kérelmező szülők nagy része gyermekgondozási segélyben ill. gyermeknevelési támogatásban részesül,
vagy nem rendszeres munkavégzésből származik a jövedelmük (alkalmi munka)
A család másik felnőtt tagja pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül vagy
közfoglalkoztatott, illetve nem rendszeres munkavégzésből (alkalmi munka) tartja el családját.
2019. augusztusában 354 gyermek, fiatal felnőtt részesült alapösszegű pénzbeli támogatásban, 815 pedig

emelt összegű támogatásban összesen 7.421.500.-Ft összegben.
2019. novemberében 314 gyermek, fiatal felnőtt részesült alapösszegű pénzbeli támogatásban, 817 pedig
emelt összegű támogatásban összesen 7.194.500.-Ft összegben.
A pénzbeli támogatást a központ költségvetés biztosítja.
A 2019 december 31. napján nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek és fiatal felnőttek közül 722 hátrányos helyzetű, 101 pedig halmozottan hátrányos helyzetű.
2019. december 31. napján nyilvántartott hátrányos helyzetű gyermekek megoszlása korcsoport szerint:
korcsoport
0-2
3-5
6-13
14-17
18 évesnél idősebb

2019
109
131
330
131
21

2019. december 31. napján nyilvántartott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megoszlása
korcsoport szerint:
korcsoport
0-2
3-5
6-13
14-17
18 évesnél idősebb

2019
4
13
55
25
4

A hátrányos helyzet megállapítások leggyakoribb oka a szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai
végzettsége - 691 fő.
A halmozottan hátrányos helyzet megállapítások leggyakoribb oka a szülő(k), családba fogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége és a szülő(k),családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatása - 101 fő
3.2. Családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátása
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó
gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és
nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak
járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
22%-a. (6.270.-Ft.)
2019. április 30. napjáig 2 gyermek, május hónapban 1 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásban. 2019. június 01. napjától nincs kiegészítő pénzbeli
ellátásra jogosult gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők körében.
Tárgyévben összesen 56.430.-Ft került kifizetésre, a támogatás 10%-a terhelte az önkormányzatot.
2019. augusztusban és novemberben egyszeri külön támogatás jogosult hiányában nem került kifizetésre.
3.3 Szünidei gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§ (1)
bekezdése értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő,

törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen
biztosítja.
A bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára
a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon, iskolai tanulmányokat folytatók esetében a nyári szünetben legalább 43 munkanapon,
legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a
tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon kell biztosítani az étkezést.
2019. évben 367 gyermek vett részt valamelyik szünidei étkezésben, 280 gyermek hátrányos helyzetű, 87
gyermek halmozottan hátrányos helyzetű volt.
2019. évben a
tavaszi szünetben 119
nyári szünetben 324
őszi szünetben 136
téli szünetben 134 kiskorú gyermek vette igénybe az étkezést.
A szünidei gyermekétkeztetésre jelentkezett 367 jogosult gyermekek életkor szerinti megosztása:
korcsoport
0-2
3-5
6-13
14-17

2019
54
65
196
52

A gyermekvédelmi törvény csak a kiskorú gyermekek részére biztosítja az ingyenes étkezést, azonban
önkormányzatunk rendeletben szabályozta a nagykorúak támogatásának lehetőségét is. Így 2019. évben 5
tanulmányokat folytató nagykorú gyermek kapott étkezést. A támogatás az önkormányzat költségvetését
terheli, a rendkívüli települési támogatás költségvetési keretéből.
3.4. Helyben szabályozott támogatások
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI.28.)
önkormányzati rendelete szabályozza a szociálisan rászorultaknak adható támogatások körét.
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személy részére az Önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt.
Rendkívüli települési támogatás adható gyermek és fiatal felnőtt részére szakorvos által javasolt optikai
segédeszköz beszerzésére, betegség esetén orvosi vénnyel igazolt gyógyszer beszerzésre, köznevelési,
felsőoktatási intézménybe való közlekedésre, tanulói, hallgatói jogviszony igazolása mellett.
Gyámhatósági határozat alapján nevelésbe vett gyermekkel történő személyes kapcsolattartásra.
A törvénye képviselők a legtöbbször optikai segédeszközre, és gyógyszerek beszerzésére, valamint
köznevelési intézménybe történő közlekedésre kérnek gyermekeik részére támogatást. A rendkívüli
települési támogatás összege eseti jelleggel alkalmanként, vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel legfeljebb 10.000 Ft.
A nagykorúak szünidei étkezésének támogatásán túl az önkormányzat a nyáron szervezett napközis tábor
étkezési díjához is nyújthat támogatást. 2019. évben 5 esetben 36.000.-Ft támogatás került kifizetésre.
4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
4.1. Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család és Gyermekjóléti

Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről:
Az ellátási területet illetően intézményünk alapszolgáltatásait a Ceglédi Többcélú Társulás e feladatra
szerződött települési önkormányzatok közigazgatási területén nyújtja, a Család- és Gyermekjóléti
Központ szolgáltatásait a Ceglédi Járás teljes lakosságára kiterjedően biztosítja.
Az intézmény személyi és tárgyi feltételei
Az intézmény munkatársai
Család és Gyermekjóléti Szolgálat:
1 fő szakmai vezető
15 fő családsegítő
Család és Gyermekjóléti Központ:
1 fő szakmai vezető
11 fő esetmenedzser
1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser
1 fő fejlesztő pedagógus
2 fő szociális asszisztens
8 fő óvodai – iskolai szociális segítő
A központ által ellátandó speciális szolgáltatások biztosítását további megbízási jogviszonyban
alkalmazott munkatársak segítik.
4 fő pszichológiai tanácsadó
3 fő jogi tanácsadó
2 fő mediátor
1 fő családterapeuta
Az intézmény tárgyi feltételei
A Család- és Gyermekjóléti Központ Cegléd belvárosában, a Város minden részéről könnyen
megközelíthető akadálymentesített épületben a működik Cegléd Pesti út 7 szám alatt. A központ egy
ISDN telefonvonalon, telefonközponton keresztül érhető el, illetve rendelkezünk internet-hozzáféréssel,
ami elengedhetetlenül fontos a területi irodákkal történő kapcsolattartás szempontjából. A technikai
infrastruktúra fejlesztése folyamatos, mobil és vezetékes telefonok, fax, két fénymásoló gép, a
számítógép-hálózat biztosítottak. A családsegítők, esetmenedzserek és tanácsadók mindegyike külön
számítógéppel rendelkezik az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A munkaidejük legnagyobb részét
köznevelési intézményekben végző óvodai – iskolai szociális segítők munkáját pedig notebookok és
mobiltelefonok segítik.
Az épület helyiségei:
- 9 db dolgozó munkaszoba
- 3 db interjú szoba
- 1 db csoport szoba
- 1 db konferencia terem
- kiszolgáló és szociális helyiségek
A családsegítői munka terepen történő ellátásához rendelkezünk öt kerékpárral, illetve rendelkezésünkre
áll az intézmény gépjárműve a külterületi családlátogatásokhoz.
A társult településeken az iroda helyiségeket és azok felszerelését a helyi önkormányzatok biztosítják.
A Család és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásait a központ dolgozói létszámából - osztott
munkakörökben – az esetmenedzserek végzik. (Utcai szociális munka, kórházi szociális munka,) A
kapcsolattartási ügyelet, illetve a készenléti ügyelet munkáját a kollégák váltott beosztással végzik. Az
óvodai-iskolai szociális segítést jelenleg 8 fő főállású munkatárs végzi.

A Család és Gyermekjóléti Központ illetve a Család és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi dolgozója
rendelkezik a munkakörének betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel, a jogszabálynak
megfelelően.
4.1.2. Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai tevékenységek
A család-és gyermekjóléti szolgáltatás szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatás, kötelezően ellátandó
önkormányzati feladat. Igénybevétele önkéntes alapon és ingyenesen történik.
A szolgáltatás célja három részre tagozódik (időbeli tagozódás szerint):
Megelőzés, prevenció
Célja, a problémák kialakulásának megelőzése, illetve azok időben történő felfedezése. Azért, hogy ez
cél megvalósulhasson, a családsegítő szolgálat észlelő és jelzőrendszert működtet, megbeszéléseket
tart intézményi szinten, illetve családgondozói szinten napi kapcsolatot tartanak a munkatársak a
jelzőrendszeri tagokkal. A munkakapcsolat javítása céljából rendszeresen szakmaközi megbeszéléseket
tartunk (évente min. 6 alkalom). A jelzőrendszeri tagok közül a jelzések küldése tekintetében a
közoktatási intézmények, egészségügyi szolgáltatók/védőnők és a rendőrség a legaktívabb, tőlük érkezik
a legtöbb esetjelzés. A jelzőrendszer együttműködésének értékelése minden év február 28-ig, a
jelzőrendszeri tagok részvételével megtörténik, az ott megfogalmazottak alapján egy éves
jelzőrendszeri terv készül és az együttműködés javítására vonatkozó javaslatok alapján folytatjuk a
közös munkát.
Jelzőrendszeri tagok:
• Egészségügyi szolgáltatást nyújtók
• Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
• Köznevelési Intézmények
• Pártfogó felügyelői szolgálat
• Jogi segítségnyújtói szolgálat
• Társadalmi szervezetek
• Egyházak
• Ügyészség, bíróság
• Rendőrség
• Gyermekjogi képviselő
Minél hatékonyabb a prevenció, annál kevésbé alakulnak ki a problémák, melyekkel a szolgálat tovább
foglalkozik.
Szociális és mentálhigiénés problémák kezelése
Ezek a gyűjtő problémák, amelyekkel az ügyfelek felkeresik szolgálatunkat. Túlnyomó többségben a
családon belüli kapcsolati, gyermeknevelési, életviteli, illetve bántalmazással és időskori
elhanyagolással összefüggésben kell a gondozó tevékenységet folytatni, melyeknél lelki-mentális
megerősítést is végeznek a családsegítő munkatársaink, valamint a központ pszichológusa. Szükség
esetén, további, problémáknak megfelelő ellátás igénybevételéhez segítjük a rászorulókat.
A szociális és mentálhigiénés problémák élesen nem különíthetők el, és ha az egyik jelen van,
akkor a másik is előfordulhat. Például egy tartós munkanélkülinél függetlenül attól, hogy egyedül,
vagy családban él a szociális, megélhetési problémák depresszív, esetenként agresszív
viselkedéssel, frusztrációval járhatnak, melyek a családi, kapcsolati viszonyokban is
megmutatkoznak. Ezekben az ügyekben az egyéni és a csoportos esetkezelés módszereinek
alkalmazásával az egyén/család életvezetési képességeinek helyreállítása, szinten tartása, és javítása a
cél. Minél hatékonyabban működik az első két szint, annál kevesebb, hirtelen jelentkező, akut

problémával kell szembesülni.
Az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevők az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatást kapnak a
biztosított szolgáltatás tartalmáról, az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó
nyilvántartásokról és a panaszjog gyakorlásának módjáról.
Krízishelyzet megszüntetése
Akut krízisekkel, ahol azonnali beavatkozás, segítés szükséges, az alábbi eset-típusoknál kell
közreműködnünk:
- Élelmiszer, étkezési, illetve éhezési problémákra élelmiszer csomag áll rendelkezésünkre.
- Lakhatással kapcsolatos krízishelyzetek, melyek megoldásában a szociális intézményhálózat,
családok átmeneti otthonai segítségét tudjuk igénybe venni, ilyen típusú intézményekbe történő
delegálást, és az ehhez szükséges ügyintézés lebonyolítását végezzük.
- A családon belüli erőszak egyik megjelenési formája továbbra is, amikor a szülők között fordul elő
fizikai erőszak. Hatósági jelzéssel és személyes megkereséssel egyaránt találkoztunk. Elsősorban az
anyák fizikai bántalmazása, de a kölcsönös fizikai agresszió esete is előfordult. Ilyenkor információ
nyújtásával, tanácsadással, gondozással, szülői kompetenciák erősítésével, pszichológiai ellátás,
családterápia, jogi tanácsadás biztosításával segítünk, illetve szükség esetén hatósági intézkedést
kezdeményezésében működünk közre.
Ezeknél a problémáknál együttműködünk szükség szerint az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal.
Helyettes szülői hálózat
Család és Gyermekjóléti Szolgálatunk alapellátás keretén belül működteti a helyettes szülői hálózatot.
A 2019-es évben nem került sor helyettes szülőnél történő gyermek elhelyezésre, mivel ilyen igény nem
merült fel szülők részéről, az általunk kezdeményezett családból való kiemelések a problémák jellege
miatt nem voltak alkalmasak a fenti szolgáltatás igénybevételére.
Szakmai tevékenységek száma
Az alábbi táblázat a szakmai tevékenységek halmozott számát mutatja. Piros színnel jelöltük a Ceglédi,
kékkel pedig a teljes kistérségre vonatkozó adatokat:

Tavalyi évben legnagyobb számban a családlátogatások fordultak elő, ezt követik a segítő beszélgetések,
melyek jellegükből adódóan nehezen elkülöníthetők a szintén nagy számban megvalósuló tanácsadás és
információnyújtás szakmai tevékenységektől. Közös vonásuk, hogy ezek intézményes keretek közt
valósulnak meg az ügyféllel. Kistérségi szinten 3116 alkalommal végeztek a családsegítő kollégák
családlátogatást, csak Cegléden 853 ilyen látogatásra került sor 2019-ben.
Ellátottak
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat összesen 1915 ügyféllel volt kapcsolatban a tavalyi évben. Közülük
1086 főt együttműködési megállapodás alapján láttak el.
A fennmaradó ellátottak tanácsadottként jelentek meg, vagy az együttműködési megállapodással
rendelkező ügyfelek családtagjaként szorultak valamilyen segítségre. Ide tartoznak még azok is, akik
problémája egyszeri esetkezeléssel megoldható volt. A települések szerinti megoszlásukat az alábbi ábra
szemlélteti:

Cegléden a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 593 igénybevevővel volt kapcsolatban, közülük 321
ügyfél gondozása együttműködési megállapodás alapján történt.
Az 593 kliens közül 376 fő nő, a jelentős eltolódás a nemek között a nők javára azzal magyarázható,
hogy a külön élő szülők esetén a gyermekek gondozása során a gyermeket ténylegesen gondozó fél
gyakrabban az édesanya, akivel az együttműködési megállapodást megkötjük.
Az ellátottak között gyermek és felnőtt korú ügyfelek is szerepelnek, utóbbiak saját problémájukkal, vagy
gondozott gyermek szülőjeként kerültek kapcsolatba a szolgálattal.
A Ceglédi együttműködési megállapodással rendelkező ellátottak között legtöbben a 6-13 éves
korosztályból kerülnek ki (74 fő), melyet a 14-17 éves korosztály követ 61 fővel. A felnőttek közt
legtöbben a 35-49 éves korosztályba tartoznak.
Korcsoport szerinti megoszlásuk az alábbi ábrán látható:

A ceglédi ellátottak munkaerő piaci státuszukat tekintve legnagyobb részben inaktívak (108 fő), melyet a
foglalkoztatottak követnek (93 fő).

Tavalyi évben 348 új ellátottal került kapcsolatba a szolgálat. Legnagyobb részben, 178 fő esetében a
jelzőrendszeri tagok jelzése alapján keresték fel az új ellátottakat a családsegítők, 61 fő esetében a szülő

kereste meg a szolgálatot azzal, hogy valamilyen segítségre van szüksége. 40 esetben más szolgálat és
központ jelzése alapján, 22 fő esetében a gyermek és a szülő együttes megjelenése után indult el a segítő
kapcsolat. A gyámhatóság jelzése alapján 27 fővel került kapcsolatba a szolgálat. 20 fő esetében a
tavalyi évben a gyermek kérte a segítséget.

4.1.3. Család- és Gyermekjóléti Központ
A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat,
programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.
Esetmenedzseri tevékenység
A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenysége keretében az esetmenedzser
• kezdeményezi a gyermekvédelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
• javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermekvédelembe vételére,
illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a
leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző
pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
• együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
• a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást koordinálja - a
szolgálattal, az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást
végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek
megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
• utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi

•

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez,
védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást
koordinálja,

A veszélyeztetettség felderítésének egyik feltétele a lakóterületen élő népesség életkörülményeiről,
problémáiról való ismeretek birtoklása. Ezek a lakóterületen élő gyermekek problémáit,
lehetőségeit, szocializációját meghatározó tényezők, melyek ismeretében meghatározható a
gondozási terv, mely a gyermekek egészséges fejlődését biztosító beavatkozási mód
meghatározását segíti elő.
A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma:
Családlátogatás

1778

Esetkonferencia

153

Esetkonzultáció

181

Szociális Segítő tevékenység

67

Egyéni gondozási-nevelési terv készítése

126

Esetmegbeszélés

74

Környezettanulmány készítése

159

Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel

86

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel (v.v.)

82

Környezettanulmányban közreműködés

39

Felülvizsgálatti tárgyaláson való részvétel (n.v.)

46

Egyéb

70

Egyéb hatósági tárgyaláson való részvétel

20

Elhelyezési értekezleten, tárgyaláson való részvétel

7

Hatósági eljárások
A hatósági eljárásra tett javaslatokat a szolgálatok a központok felé továbbítják először, majd egy
esetmegbeszélést követően a segítő társszakmák bevonásával az esetmenedzser a javaslatot
továbbítja a gyámhivatal felé. Kivételt képeznek ez alól a súlyos veszélyeztetettség kapcsán
történő eljárások, amikor a veszélyeztetettség a szolgálat látókörében merül fel, ez esetben a
szolgálat közvetlenül a hatósághoz juttatja el javaslatát a gyermek érdekében, a központ
tájékoztatása mellett.
Védelembe vétel
Amennyiben alapellátásban nem kezelhető a családban fennálló probléma, a gyermekek
gondozását védelembe vétel keretei között folytatjuk, mely során gyámhatóság kötelezte a
szülőket/gyermekeket kötelezettségeik teljesítésére. A hatóság által jóváhagyott gondozási
nevelési terv teljesítéséhez az esetmenedzserek és a családsegítő munkatársak közösen nyújtanak
segítséget a családoknak egyéb segítő szakemberek bevonásával. Cegléden 2019-ben 187 gyermeket
gondoztunk védelembe vétel keretei között, a teljes Ceglédi Járásban pedig 422 védelembe vett gyermek
tartozott hozzánk.

Ideiglenes hatályú elhelyezés
Az ideiglenes hatályú elhelyezést, mint a gyermek érdekében történő azonnali intézkedést megalapozza a
gyermek súlyos veszélyeztetettsége, a gyermek által tanúsított olyan magatartás, amely életét közvetlen
veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan
károsodást okozhat. Cegléden 2019-ben 14, a járás területén pedig 26 gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezése vált szükségessé. Az elhelyezett gyermekek egy része olyan újszülött volt, aki fogadására a
szülök nem készültek fel, vagy a szülők életkörülményei és szülői magatartása indokolta az elhelyezést.
Nevelésbe vétel
Amennyiben a gyermek családjában fennálló veszélyeztető körülmények alapellátásban és védelembe
vétel mellett nem szüntethetők meg, a gyermek nevelésbe vételére kerül sor. A gyermekek
hazagondozása céljából tovább folytatódik a szülőkkel a segítő kapcsolat. A gondozás célja, hogy a
gyermekek vérszerinti családja alkalmassá váljon a gyermek nevelésére. Figyelemmel kísérjük a szülők
és a gyermek kapcsolattartását és a család körülményeinek változását. 2019-ben a Ceglédi Járásban 267
nevelésbe vett gyermek családjával dolgoztunk. Közülük ceglédi 88 volt.
Pártfogás, megelőző pártfogás
A pártfogóktól nem érkezett jelzés szolgálatunkhoz. Jelzés esetén többnyire a pártfogó felügyelet
megszűnéséről tájékoztatnak bennünket vagy tájékoztatást kémek az általunk gondozott gyermekről,
akinek a felügyeletét rendelték el. 2019-ben 6 esetben tettünk javaslatot megelőző pártfogás
elrendelésére, ebből 2 esetben utasította el azt a Gyámügyi Osztály. 2 esetben nemleges javaslatot
tettünk, ezek közül 1 esetben született mégis elrendelő határozat.
Családba fogadás
A gyámhatóság akkor járulhat hozzá ahhoz, hogy a gyermeket más, a szülői felügyeletet gyakorló
szülő(k) által megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, ha a szülő egészségi
állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok ezt indokolttá teszi, illetve, ha a családba fogadás a
gyermek érdekében áll. A családba fogadó gyám ezekben az esetekben döntő többségében a nagyszülő
vagy közeli hozzátartozó személyben kerül kirendelésre. 2019-ben 28 esetben tettünk javaslatot családba
fogadásra, ezek közül egyet utasított el a hatóság.
Átmeneti gondozási formák
A nehéz helyzetbe került ceglédi családok, gyermekek részére a hatósági intézkedés elkerülése érdekében
sok esetben megoldást jelenthet valamely átmeneti gondozást nyújtó intézmény szolgáltatásának
igénybevétele.
Cegléd Város Önkormányzata feladat ellátási szerződést kötött a családok átmeneti otthonát működtető
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezetével és a gyermekek átmeneti otthonát működtető SOS
Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával.
Utóbbi keretében az SOS Gyermekfalu kecskeméti intézményében 4 fő gyermek részére biztosítanak
férőhelyet. 2019-ben 1 fő gyermek vette igénybe ezt az ellátási formát.

Ellátottak
A Család- és Gyermekjóléti Központ 728 hatósági intézkedéssel érintett kiskorúval volt kapcsolatban
2019-ben. Megoszlásukat az érintett település és a hatósági intézkedés jellege szerint az alábbi ábra
szemlélteti:

A legtöbb településen jellemző a védelembe vett gyermekek legnagyobb aránya mely járási átlagban
58%. Ezt követik a családjukból kiemelt, nevelésbe vett gyermekek, ők az összes gyermekszám 37%-át
teszik ki.
A maradék kb. 5%-ba tartoznak az ideiglenes hatályú elhelyezés alatt álló gyermekek, valamint azok,
akik esetében a családba való visszailleszkedést elősegítése céljából utógondozást rendeltek el.
A gyermekekkel és törvényes képviselőikkel együtt a 2019-es év során 1267 fő jogerős hatósági
intézkedésben érintett ellátott volt rendszeres kapcsolatban a Család és Gyermekjóléti Központtal.
Az intézményhez érkező jelzések
A család és gyermekjóléti szolgálatok a járás terültén nem tapasztaltak jelentős, rendszerszintű
változásokat a jelzések mennyiségét, minőségét tekintve a járás egészét nézve, a korábbi évekhez képest.
Helyileg előfordulnak változások, melyek szerencsére pozitív irányt mutatnak, így pl. Abony település
szolgálata arról számolt be, hogy a köznevelési intézményektől kétszer annyi jelzés érkezett, mint a
megelőző évben. Több település is megemlíti beszámolójában (Cegléd, Ceglédbercel, Mikebuda) hogy
tovább nőtt a névtelen, telefonos bejelentések száma. Ezek sajnos sok esetben nem az állampolgári
felelősségvállalás erősödését jelzik, hanem a bejelentések kivizsgálásakor kiderül, hogy a bejelentések
mögött rokonok, családtagok, ismerősök állnak, akik a jelzett személlyel családi, vagy teljesen más
jellegű konfliktusban állnak.
Abony település beszámolt arról, hogy a jelzések formai követelményei többször képezték szakmaközi
megbeszélések témáját, és ennek látható eredménye is van, javult a jelzések minősége.

A korábbi éveket vizsgálva a jelzések száma évről évre mutat némi eltérést, de nagyságrendileg hasonló.
A jelzések minden évben legalább 90%-ban szabályszerű jelzőlapon érkeznek, idei évben ez 94% volt, a
további jelzések emailben telefonon és személyesen. Minden szóbeli jelzés esetén a kollégák megkérik a
jelzőrendszeri tagot a jelzés írásbeli megerősítésére.
2019-ben a szolgálatok összesen 989 jelzés beérkezéséről számoltak be a heti jelentésekben.
Az előző évekhez hasonlóan a jelzések legnagyobb részben (kb. fele) általános iskoláktól érkeznek, a
jelzett problémák típusa szerint szintén a jelzések mintegy felét adják az igazolatlan hiányzások, ezt
követik az elhanyagolással, életviteli problémákkal, és a magatartászavarokkal kapcsolatos jelzések.
Bántalmazás gyanújáról 35 jelzés szólt, ami az összes jelzés 3,5 százaléka.

A beérkezett jelzések által szolgáltatott adatok azt mutatják, hogy a jelzőrendszeri tagok a járás minden
településén aktív kapcsolatban vannak egymással, a jelzések szükségességével és a jelzés módjával
tisztában vannak. A tagok részére megrendezett szakmaközi találkozók iránt megfelelő az érdeklődés,
2019-ben is 6 alkalommal került megrendezésre ilyen találkozó a következő témák körében:
szenvedélybetegség hatásai függőség kialakulása, áldozatvédelem, igazolatlan óvodai iskolai
hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettségek, drog prevenció, tanulási zavarok, élősködők, rovarok
okozta fertőzések felismerése megelőzése. A jelzőrendszeri tagok jellemzően eleget tesznek azon

törvényi kötelezettségüknek is, hogy a családok ügyeiben tartott esetkonferenciákon megjelenjenek.
Amennyiben erre halaszthatatlan más elfoglaltság miatt
sincs lehetőségük, helyettesítésükről
gondoskodnak vagy írásban juttatják el véleményüket, javaslatukat.
2019-ben a beérkezett jelzések 99%-a érkezett írásban, jelzőlapon, emailben, vagy személyesen hozták
be a szolgálatokhoz, ez az arány még a megelőző éveknél is magasabb, így elmondható, hogy a
jelzőrendszeri tagok maximálisan elfogadták a jelzések írásbeliségének szükségességét. A maradék
esetekben először telefonon érkezett jelzés, melyet később erősítettek meg írásban.

Összességében elmondható, hogy a jelzőrendszeri tagok jónak minősítik az együttműködést Cegléden, a
jelzőrendszer a jogszabályban meghatározott funkcióját ellátja. Képes feltérképezni az esetleges saját
működésbeli nehézségeit, és azokra megoldási javaslatot tesz. A szakemberekben él a szakmaközi
együttműködés igénye, ez minden általuk készített beszámolóban megjelenik.
A Család és Gyermekjóléti Központ a járás szolgálatai számára havi rendszerességgel tart szakmai
megbeszélést, melyen 2019-ben minden alkalommal minden szolgálat részt vett. A szakmai
találkozóknak rendszeres témái a központ és szolgálatok együttműködési kérdései, a vonatkozó szakmai
protokoll változásainak feldolgozása, az egyes területeken aktuálisan jellemző problémák és kezelési
lehetőségeik, ezen felül témaként szerepeltek a bűnmegelőzés kérdései, rendőrségi szakértő bevonásával.
A megbeszélések témája volt még az iskolai óvodai szociális segítőmunka kezdeti tapasztalatai és a
szociális diagnózis működésének kérdései.
A jelzőrendszeri tanácsadó összegyűjti a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok által készített települési
szintű intézkedési terveket, és ezek összesítésével intézkedéséi tervet készít a járás jelzőrendszeri
munkájára vonatkozóan.
A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai
A család-és gyermekjóléti központ gyermek családban nevelésének elősegítése veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében – igényeknek, szükségleteknek megfelelően - egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat, programokat biztosít.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utcai, lakótelepi szociális munka
Kapcsolattartási ügyelet – mediáció
Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat
Jogi tájékoztatás, tanácsadás
Pszichológiai tanácsadás
Kórházi szociális munka – amennyiben a helyi viszonyok indokolják
Fejlesztőpedagógiai tanácsadás
Mediáció
Óvodai- és iskolai szociális segítés
Szociális diagnózis készítése
Családterápia,családkonzultáció

Utcai szociális munka
Utcai szociális munka keretében munkatársaink, heti rendszerességgel három különböző útvonalat járnak
be, az iskolák környékén lévő parkokat, a bevásárlóközpontokat, a vasútállomás környékét valamint a
város hátrányos helyzetű részeit. Amennyiben találkoznak napközben csellengő fiatalokkal, minden
esetben felkeresik a családot és tájékoztatják a szülőket az igazolatlan hiányzások következményeiről.
Az utcai szociális munkások éves munkaterv alapján látják el feladatukat. Feladatkörük alapján
időbeosztás szerint tartózkodnak a gyermekek/ fiatalok által előnyben részesített területeken az utcán,
tartják a kapcsolatot a közoktatási intézményekkel, illetve egyéb szervezetekkel. A Pest Megyei
Szabadidősport Szövetséggel és a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért
Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően prevenciós célzatú programokat
kínálnak az érintett korosztály számára. Felkérésre kollégáink részt vesznek olyan programok
lebonyolításában, amelyet nem a gyermekjóléti központ szervez, de céljaiban illeszkedik a
gyermekvédelmi tevékenységhez.

Kapcsolattartási ügyelet
A Kapcsolattartási ügyeletet hetente két alkalommal (szerdán 8-18 óráig, illetve szombaton 9-12 óráig)
tartunk, a Gyermekjóléti Központ Cegléd Pesti út 7. szám alatti helyiségeiben, melyet 2019-es évben 47
gyermek és szüleik vették igénybe összesen 199 alkalommal.
A gyámhivatal, a bíróság, illetve a felek közös döntése alapján lehet helyszíne a szülők és gyermekek
közötti kapcsolattartásnak. Mind a különélő szülő, mind, pedig a családjából kiemelt, nevelőszülőnél
elhelyezett gyermek esetében vehető igénybe ez a szolgáltatás, mely kidolgozott szakmai program, illetve
házirend alapján működik.
Készenléti ügyelet
A készenléti ügyelet a Család és Gyermekjóléti Központ állandó telefonos elérhetőséget biztosit a
lakosság számára, az azonnali gyermekvédelmi megoldást igénylő helyzetekben. Központunk egy külön
mobiltelefont üzemeltet erre a célra, amelynek telefonszámát több fórumon nyilvánossá tettük, a helyi
sajtóban meghirdettük.
A 2019-es évben 46 alkalommal érkezett hívás a krízistelefonra, melyből 22 esetben ceglédi lakost
érintett.
Jogi tanácsadás
Jogi tanácsadás keretében szakképzett jogászok nyújtanak segítséget az ügyfelek jogi problémáinak
kezelésében. Jellemzően válással, gyermekelhelyezéssel, vagyonjogi, örökléssel kapcsolatos kérdésekkel
fordulnak jogászokhoz. A szolgáltatást Cegléden, Albertirsán és Abonyban biztosítjuk. 2019-ben járási
szinten 55 fő ebből Cegléden 24 fő 144 alkalommal részesült az ellátásban.
A szolgáltatást igénybe vevők többségében egy alkalommal fordultak szakemberekhez, azonban
azon esetekben, ahol összetettebb probléma került a látókörünkbe - jellemzően kapcsolattartással,
gyermekelhelyezéssel érintett ügytípusban - a segítségnyújtást több alkalommal is biztosítottuk.

Pszichológiai tanácsadás
A pszichológusi tevékenység kihasználtsága maximális. A jelenlegi struktúrában Cegléden, Albertirsán
és Abonyban is van lehetőség pszichológiai tanácsadásra. A szolgáltatást az ellátásban lévő gyermekek
számára a Központ a szülő kérelmére, az esetmenedzser vagy családsegítő munkatárs javaslata alapján
biztosítja. A tanácsadás során járási szinten 2019-ben járási szinten 97 gyermeket, ebből Cegléden 41 főt
láttak el a pszichológusok összesen 952 alkalommal.
Kórházi szociális munka
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint a gyermekjólét központok által működtetett kórházi szociális
munka célja, hogy a kórházi védőnővel, a kórházi szakemberrel együttműködve
• a kórházi szülészeti-nőgyógyászati osztályon a szociális válsághelyzetben lévő anyának és
gyermekének segítséget nyújtson.
• a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás illetve gyermekbántalmazás észlelése esetén a
Gyvt.17.§(2) bekezdése szerinti szükséges intézkedéseket megtegye.
A 2019-es évben járási szinten 41 alkalommal ebből Cegléd vonatkozásában 20 esetben történt jelzés a
kórház részéről. A jelzések gyermek elhanyagolásáról, illetve szociális válsághelyzetben lévő várandós
anyával kapcsolatosan érkeztek.
Fejlesztőpedagógiai tanácsadás
A 2019-es évben 28 gyermek rendszeres fejlesztését végezte kollégánk, összesen 344 alkalommal,
melynek köszönhetően több gyermek javított évközi tanulmányi eredményén illetve év-végi bukást
követően sikeres pótvizsgát tett. Fejlesztőpedagógusunk szoros munkakapcsolatot alakított ki az
általános iskolák pedagógusaival, napi rendszerességgel tart velük kapcsolatot, segítik egymás
munkáját.
Mediáció
A meditációt elsősorban olyan párok, családok vették igénybe ahol párkapcsolati illetve kapcsolattartási
problémák voltak. 2019-ben járási szinten 30 fő ebből ceglédi 28 fő vette igénybe a szolgáltatást,
összesen 30 alkalommal.
Leggyakoribb mediációs esettípusok ebben az évben is főleg a válás tematikájához köthetők, válás előtt,
alatt és közben kívánnak egyezséget kötni a felek, olykor nagyon magas hőfokú konfliktusokban, ahol
számos esetben gyermekvédelmi ellátás is szükséges. Kamaszok magatartásproblémáival,
konfliktusaival kapcsolatban is közvetítenek a kollégák. Nagy nehézség a kapcsolattartási esetekben a
szülők közötti együttműködés és az erre való motiváció hiánya.
Óvodai és iskolai szociális segítés
Intézményünk óvodai- és iskolai szociális segítő munkát végez az óvodákban, általános- és
középiskolákban. Az iskolai szociális munka során 42 intézménnyel, és azok tagintézményeivel
kötöttünk együttműködési megállapodást a feladatellátás részleteiről, így munkatársaink összesen 80
különböző helyszínen végzik feladataikat.
Az óvodai- iskolai szociális segítő munka során egyéni tanácsadással, csoportmunkával és a közösségi
szociális munka módszereivel járási szinten 3929 fő gyermekkel ebből Cegléden1733 fővel kerültünk
kapcsolatba.
Szociális diagnózis készítése
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján
elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A
diagnózis felvétele adatlappal segített strukturált interjú keretében történik.
Célja a szükséglet meglétének vagy hiányának megállapítása, valamint a szükséglet kielégítéséhez
szükséges szolgáltatási forma beazonosítása. 2019-ben 32 db diagnózis készült, 83 fő részvételével.

Családterápia, családkonzultáció
A családkonzultáció olyan szakmailag kvalifikált tevékenység, amely az egyén és a család
interperszonális kapcsolataival foglalkozik. Családkonzultációra a mindennapi élet általános kérdéseiben
elakadt emberek jelentkezhetnek, akik klinikai értelemben nem betegek, és akikben él a változás igénye.
Segítséget kérhetnek az igénybevevők életvezetési nehézségekben, partner kapcsolat, és családi élet során
felmerülő konfliktusaik megoldásában. A Családterápia olyan pszichoterápiás módszer, mely
megpróbálja feltárni és enyhíteni a család rendszerén belül összefonódó érzelmi problémákat, úgy hogy
segít a diszfunkcionális kapcsolati minták megváltoztatásában. 2019-es évben 49 fő 70 alkalommal vette
igénybe.
Adományosztás
Mindkét szakmai egység fontos feladatának tartja az adományok gyűjtését és annak kiosztását. Az
adományok koordinálásával célunk, azon szükségletek kielégítése, mely egyrészt abból fakad, hogy a
szociálisan rászorultak egy részének nincs lehetősége, forrása saját erőből beszerezni bizonyos
termékeket (élelmiszer, évszaknak megfelelő ruházat, bútor, háztartási eszközök stb) másrészt vannak,
akiknek lehetősége van, és szándéka is mások segítése.
Tartós élelmiszer
Jelentős mennyiségű tartós élelmiszer és gyermekjáték gyűlt össze 2019-ban is a már évek óta
megrendezésre került Jótékonysági Kézilabda Gála sportrendezvénynek köszönhetően. A
sportmérkőzésre a belépés tartós élelmiszer felajánlásával történt. Ebből az adományból tudtunk a
családok, gyermekek részére karácsonyra csomagot osztani.
Élelmiszerbank
Sikeres az együttműködésünk a Ceglédi Aldi Áruházzal a Magyar Élelmiszerbank Egyesület
élelmiszermentő programjának keretében, melynek lényege, hogy az áruházban összegyűlt, aznap lejáró
élelmiszerek a rászoruló családok részére kiosztásra kerülnek. A program a 2019-es évben is nagy
érdeklődésre tartott számot.
A tevékenység során minden nap délelőttjén intézményünkbe szállítjuk az áruház által összekészített
termékeket, melyért az ügyfelek telefonos kiértesítés alapján bejönnek. A termékek közt legtöbbször
kenyér és finom pékáruk, zöldségek, gyümölcsök, alkalmanként egyéb termékek szerepelnek.
A kiosztott élelmiszer mennyisége az áruház készleteinek függvényében folyamatosan változik.
Az élelmiszermentő program anyagi szempontból hatalmas segítség a családoknak, ezen kívül olyan
termékekhez is hozzájutnak, melyeket jellemzően nem tudnak megvásárolni maguknak és
gyermekeiknek. Napi szinten mennyiségtől függően kb. 4-12 csomagot tudunk összeállítani, melyből az
egyedülálló rászorulók arányosan kevesebbet, nagycsaládosok pedig többet kapnak.
Az adományosztásból részesülők köre az igényeknek megfelelően folyamatosan változik, előnyben
részesülnek a legrászorultabbak és a gyermekes családok. Jelenleg egy család havonta átlagosan 1-2
alkalommal kap csomagot.
Az élelmiszerek hétvégi napokon is elszállításra kerülnek az áruházból, ilyenkor az Idősek Otthonának
lakói részesülnek az adományból.
Ezen felül 2019. októberében egy külön pályázat keretében tartós élelmiszer (zöldborsókonzerv,
gyümölcslé, kávé, tea, bébiétel, csokoládé, vitamin) kiosztásának lehetőségét nyertük meg, mely nagy
segítséget jelentett krízishelyzetbe került egyének, családok segítésekor.
Prevenciós tevékenységek
Cegléd város Ugyeri városrészében, egy ott élő szociális segítő megbízásával végzünk prevenciós
tevékenységet. Munkájával nagyban segíti a családsegítők és esetmenedzserek munkáját. Bizonyos
esetekben jelzésének köszönhetően időben történő intézkedéssel el tudjuk kerülni, hogy a család

bekerüljön az ellátó rendszerbe. Az ott élők tőle szívesebben elfogadják pl. a háztartás vezetésre és
egyéb más területet érintő tanácsot, javaslatot.
Erzsébet tábor
2019-ban a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által meghirdetett pályázat keretében, nyári
szünetben 6 alkalommal 1 hetes Napközi Tábort szerveztünk összesen 180 elsősorban hátrányos és
halmozottan hátrányos gyermek részére.
A táborok programjának összeállítása során arra törekedtünk, hogy minél többféle élménnyel
gazdagodjanak a gyermekek. A táborok ismerkedési célokat is szolgáló, közösségépítő és önismeret
fejlesztő játékokkal kezdődtek, az utolsó napokon pedig hangsúlyt kapott a tábori élmények közös
feldolgozása, az élmények megosztása, táborral kapcsolatos tárgyi emlékek elkészítése. A táborokban a
programok között egyebek mellett helyt kapott sportnap, melynek során fürdésre, csapat és ügyességi
játékokra került sor. Buszos kirándulások keretében meglátogattuk az Országházat, a Tropicariumot, a
szarvasi arborétumot,a jászberényi állatkertet,a fővárosi nagycirkuszt és a szolnoki Reptárat, mely
helyeken a gyermekek korábban nem jártak, így nagy élményt jelentett számukra.
A táborok átfogó fejlesztő programot nyújtottak az önismeret, közösségépítés, sport, egészséges életmód,
környezettudatosság, és művészeti nevelés területein, miközben olyan élményekkel gazdagították a
gyermekeket, melyekben másképp nem részesülhetnek, mindezt vidám, játékos formában.
Pillanatképek a 2019-es Erzsébet tábor életéből

4.2.

Gyermekek napközbeni ellátása

A Gyvt., illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
(továbbiakban: NM rendelet) szabályozza a gyermekek napközbeni ellátásának formáit.
4.2.1. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság
Cegléd Város Önkormányzata, eleget téve a Gyvt. 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségének
2 telephelyen, 156 férőhellyel működtet bölcsődét.
A bölcsődei ellátás biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását, nevelését.
A Gyvt. kiemeli, hogy a gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermekek számára kell
biztosítani, akik szociálisan vagy egyéb ok/okok miatt rászorulnak: pl. gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, az egyedülálló szülő által
nevelt gyermeket és a védelembe vett gyermeket, valamint akiknek a testi, illetve szellemi fejlődése
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükségük.
A bölcsődei felvételt általában a szülő (törvényes képviselő) kéri, de az ő hozzájárulásával
kezdeményezheti azt a védőnő, a család- és gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is.
Tagbölcsődék ellátottainak létszáma:
A Deák utcai Tagbölcsőde épületének adottságait kihasználva 8 gyermekcsoportot alakítottunk ki.
Férőhelyek száma: 108 fő. Alkalmazotti létszám: 28 fő
A Dózsa György Úti Tagbölcsőde épületének adottságai miatt 4 gyermek csoport működik. Férőhelyek
száma: 48 fő. Alkalmazotti létszám: 12 fő
A bölcsődékben a gyermekek felvétele egész évben folyamatos, bár a nagyobb létszámot szeptemberben
tudjuk fogadni, az óvodába került gyermekek helyének betöltésével.
A kihasználtságot nagymértékben befolyásolja az, hogy a beszoktatási időszak után általában az első
gondozási év alatt több megbetegedés fordul elő a gyermekek körében, mint később. Jellemzően a téli
hónapokban kevesebb a napi gyermeklétszámunk, mint az év többi időszakában.
A táblázatban a Tagbölcsődék 2019-es év létszám adatai láthatók különböző szempontok szerint
vizsgálva:
2019 év
Deák Utcai Tagbölcsőde
Dózsa Gy. Úti
Tagbölcsőde
Felvett gyermekek száma: (összesen)
167 fő
80 fő
rendszeres gyermekvédelmi
10 fő
1 fő
kedvezményben
3 gyermekes családokból
25 fő
12 fő
1 főre jutó jövedelemtől függő
72 fő
39 fő
tartós beteg gyermek
3 fő
4 fő
családban tartós beteg gyermek van
1 fő
0 fő
nevelésbe vett gyermek
4 fő
0 fő
SNI gyermek
2 fő
0 fő
teljes térítéses
50 fő
24 fő
Étkezők száma:(összesen)
14629 adag
6938 adag
rendszeres gyermekvédelmi
659 adag
129 adag
kedvezményben
3 gyermekes családokból
2392 adag
979 adag

1 főre jutó jövedelemtől függő
6209 adag
tartós beteg gyermek
316 adag
családban tartós beteg gyermek van
220 adag
nevelésbe vett gyermek
268 adag
SNI gyermek
227 adag
teljes térítéses
4338 adag
Időszakos gyermekek száma (összesen)
23 fő
Befizetett összeg (összesen)
1.378.869 Ft
térítési díj
981.800 Ft
étkezési díj
397.069 Ft
Ügyeleteken résztvevők (tényleges)
száma.
tavaszi szünet (2019.04.18,04.24.)
3fő,15 fő
nyári szünet (2019.07.22-07.26.)
5fő,
nyári szünet (2019.07.29-08.02.)
5fő,
nyári szünet (2019.08.05-2019.08.09)
46 fő,
nyári szünet (2019.08.12-2019.08.16)
40 fő,
őszi szünet (2019.10. 28-10.31.)
13 fő,
2019.12.07. szombat
3 fő
2019.12.14. szombat
0 fő
téli szünet (2019.12.23-2020.01.03.) 2020.01.02. 6 fő,
2020.01.03. 6 fő
Bölcsődék napja 2019.04.23.
0 fő
Programok:
Bölcsőde kóstolgató (2019.06.19 és
32 család; 22 család
06.20)

3415 adag
265 adag
0 adag
0 adag
0 adag
2150 adag
25 fő
1.170.690 Ft
704.700 Ft
465.990 Ft
8 fő,15 fő
24 fő
20 fő
4 fő
4 fő
0fő,
0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
14 család, 23 család

Védőnői Szolgálat
A gyermekvédelemben a védőnői hálózat elsődleges szerepe, mint jelzőrendszer fogalmazódik meg.
Ahhoz, hogy a gyermek családban nevelkedjék fontos, hogy a védőnő nagyon korán tudomást szerezzen
és, hogy felismerje a család működésének zavarait, problémáit, annak érdekében, hogy a saját
kompetenciájának vonatkozásában biztosítsa a szükséges gondozást, tanácsadást, információt-,
segítséget-, támogatást nyújtson, illetve veszélyeztetettséget észlelve jelezzen a társintézményeknek a
gyermekek védelme érdekében.
A védőnő működésének hatáskörét (kompetenciáját) azok a jogok, felhatalmazások alkotják, amelyek
alapján a védőnő - saját munkaterületén - döntésre jogosult.
Kompetenciája csak az információnyújtásig, véleményezésig, javaslattételig terjed ki!
A védőnői gyakorlatban rendszeresen végzett családlátogatás lehetőséget nyújt a család környezetének
megismerésére, ezáltal könnyebben felismerhetők az egészségi állapotra ható pozitív és negatív tényezők,
melyek alapján a gondozás célját, módszereit meg lehet választani.
A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az PMKH Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete
illetékes járási vezető védőnője látja el, Ő ellenőrzi évente többször is a szakmai munka minőségét.
1. Gondozott gyermekek, várandósok száma (ellátástól függően):
- gravida: 517 fő
- 0-6 évesek: 2335 fő
- oktatási intézménybe, intézményekbe beíratottak száma: 8536 fő
Általános Iskolák: 3914 fő
Középiskolák: 3303 fő

Óvodák: 1319 fő
2. Hány alkalommal, és milyen formában tett jelzést a gyermekjóléti szolgálat felé?
- jelzőrendszeri megbeszélés: 15
- esetészlelő lapon: 62
- telefonon/sürgős esetben: 1
3. A jelzett esetek megosztása, jellegük szerint (egy eset több problémánál is megjelenhet):
- anyagi: 8
- jogi: 0
- párkapcsolati: 2
- egészségügyi veszélyeztetettség: 2
- gyermekbántalmazás: 0
- gyermekelhanyagolás: 27
- várandós anya szociális válsághelyzetben (pl. titkolt terhesség): 23
- egyéb (konkrétan): 0
4. Hány alkalommal, és milyen formában kapott visszajelzést a gyermekjóléti szolgálat részéről:
- szakmaközi megbeszélés: 15
- írásban (pl.: esetvisszajelző lapon): 62
- telefonon (sürgős esetben): 1
5. Munkaterületén melyek azok a problémák, amiket a családgondozás és az iskolai munka során
tapasztalt, de a gyermekjóléti szolgálat felé jelzést nem igényelnek:
Az iskolai munka során tapasztaltak:
- Napi szintű probléma az iskolákban a fejtetvesség. Legtöbb esetben ezek jelzést nem igényelnek.
A területi munka során tapasztaltak:
- Szülőknél megnövekedett magánéleti, párkapcsolati problémák, valamint az aluliskolázottság
negatív hatásai (értelmezési/olvasási/írási problémák). Destruktív szülői minta.
- A családok többségénél meglévő megélhetési gondok, megnövekedett munkanélküliség, romló
anyagi-gazdasági helyzet.
- A szülői modell hiánya. Felelőtlen, Negatív szexuális és egészség magatartás.
6. Milyen gyermekvédelemmel kapcsolatos továbbképzésen és mikor vett részt:
Minden évben a Járási Vezető Védőnő értekezlet tart a gyermekvédelemmel kapcsolatos változásokról,
valamint a közös szakmaközi megbeszéléseken.
7. Mi a véleménye a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködéséről:
Rendszeres a kapcsolattartás, a visszajelzések. Szükség esetén közös családlátogatás. Változás esetén
telefonos értesítés.
8. Javaslatok a gyermekek helyzetének, a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésnek, ezáltal
a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének javításához:
A családok szociokulturális magatartásának, szeretethálójának erősítése, belső harmóniájának fejlesztése,
apa szerep, apai felelősségvállalás erősítése, - a szegénységből és a tudatlanságból eredő hátrányok
leküzdésének segítése, - a megelőzhető problémák kezelése a családok mindennapjaiban, vagyis a
gyermekvárás és nevelés elérhető legjobb szintjének kialakítása, fejlesztése. A családtervezés kvantitatív
és kvalitatív oldaláról történő felvilágosítás erősítése.
4.3.

Gyermekek átmeneti gondozása

Helyettes szülői ellátás
Cegléd Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó Gyermekjóléti ellátások

igénybevételéről szóló 10/2019. (III.28.) Ök. rendelete szabályozza a gyermekek átmeneti gondozását,
melyet a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat helyettes szülői hálózata útján, valamint az SOS Gyermekfalu Kuckó Gyermekek Átmeneti
Otthona intézményében biztosít.
A 2019-es évben nem került sor helyettes szülőnél törtnő gyermek elhelyezésre.
Gyermekek átmeneti otthona
A Gyvt. értelmében a gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött
vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki
átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint
akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
A Gyvt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján az a települési önkormányzat, amelynek területén
húszezernél több állandó lakos él, gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni.
A Gyvt. 97. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátást a települési önkormányzat
állami fenntartóval, egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is
biztosíthatja.
A kötelezően ellátandó feladat teljesítése céljéból Cegléd Város Önkormányzata az SOS-Gyermakfalu
Magyarországi Alapítvánnyal kötött feladatellátási szerződést, mely 2018. október 1. napjától, 5 év
időtartamra szól és 4 férőhely állandó rendelkezésre állását biztosítja. A rászorulók ellátása az SOS
Gyermekfalu Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona (6000 Kecskemét, Vízmű u. 22.) intézményben
valósul meg.
Egy ceglédi gyermek vette igénybe a szolgáltatást 2019. január 21 – június 13. közötti időszakban.
Megromlott szülő-gyermek kapcsolat és rendszertelen iskolába járás miatt volt szükséges a gyermek
átmeneti gondozása. A gyermek az intézményből a tanév sikeres befejezése után családjához költözött
vissza.
Családok átmeneti otthona
A Gyvt. értelmében családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el az otthontalanná vált szülő
kérelmére a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha köznevelési,
felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési
jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy
elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani
szülőjétől, családjától.
A Gyvt. 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján az a települési önkormányzat, amelynek területén
harmincezernél több állandó lakos él, családok átmeneti otthonát köteles működtetni.
A Gyvt. 97. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátást a települési önkormányzat
állami fenntartóval, egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is
biztosíthatja.
Önkormányzatunk a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötött feladatellátási szerződés
keretén belül nyújtja a családok átmeneti otthona ellátás biztosítását, mely 2018. május 1. napjától,
határozatlan időre szól. A rászorulók a szervezet fenntartásában lévő - 2440 Százhalombatta, Csenterics
S. u. 3/6. szám alatt található - Családok Átmeneti Otthona I. és II. Intézményeket vehetik igénybe.
2019. évben ceglédi család elhelyezésére nem került sor.
5. Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Dózsa György Úti Tagbölcsődéjében és Deák Utcai
Tagbölcsődéjében 2019-ben a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatási Főosztálya nem
tartott ellenőrzést.
6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok
Az önkormányzat mellett számos nem állami, és egyházi fenntartó nyújt szolgáltatásokat a város
területén. A szolgáltatókkal, intézményekkel való együttműködés nélkülözhetetlen a napi munka során.
A gyermekvédelem, gyermekjólét segítő munkatársainak legfőb célja, hogy a gyermekek olyan
körülmények között élhessenek, ami lehetővé teszi számukra a képességeiknek megfelelő fejlődést,
testileg-lelkileg egyaránt. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család és Gyermekjóléti Közont, a
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal, a nevelési és oktatási intézmények, a védőnő, a rendőrség
dolgozói továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermekek jogai, érdekei
érvényesülhessenek.
A Család és a Gyermekjóléti Központ fontosabb feladatai 2020-as évben
• Célunk a jövőben is prevenciós programok szervezése, szükség esetén a jelzőrendszeri tagokkal
szorosan együttműködve, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében.
• A munkatársak számára lehetőség szerint szakmai továbbképzések biztosítása a magas színvonalú
feladatellátás érdekében.
• A 2020-as év egyik legfontosabb teendője az óvodai és iskolai szociális segítés feladatának
szakmai fejlesztése, az intézményekkel való jó kapcsolatok további mélyítése.
• Fokozottan szeretnénk segíteni a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került családokat.
7. Bűnmegelőzés
7.1.Ceglédi Rendőrkapitányság
A Ceglédi Rendőrkapitányságon 1 fő végzi a bűnmegelőzési programok koordinálását és végrehajtását a
Ceglédi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Az elmúlt években a bűnmegelőzés szerepe több
programban is helyet kapott a gyermekek körében.
A vizsgált időszakban a bűnmegelőzési előadó folyamatosan tartott bűnmegelőzési előadásokat a helyi
általános és középiskolák tekintetében, amelyek elsősorban felkérések alapján a zaklatással járó
cselekményekre és az internet veszélyeire épült. Ezen felül felkérések esetén tartottunk drogprevenciós
előadásokat is.
Kapitányságunkon egy szenior állományban lévő kolléga látja el az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói
feladatokat, amely jelenleg 3 középiskolára terjed ki, de felkérések esetén további oktatási
intézményekben tart bűnmegelőzési előadásokat. A tanácsadó 2019 évben 62 alkalommal tartott előadást
és 2 alkalommal két osztály részére szervezett látogatást a Váci Büntetésvégrehajtási intézetbe.
A Ceglédi Rendőrkapitányság 2018-ban újra csatlakozott az országosan is jól működő OVI-ZSARU
bűnmegelőzési programhoz. A nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn- és baleset-megelőzési
témájú program célja a gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonságérzetük erősítése, valamint
annak elősegítése, hogy szükség esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől. Az „Ovi-zsaru”
elnevezésű program egy játékos, figyelemlekötő, közvetlen kommunikációra épülő megelőzési
programsorozat. Az óvodai foglalkozásokon és az otthoni feladatokon keresztül szerepet vállal benne az
egyenruhás rendőr, az óvodás, az óvónő, a szülő, akár a nagyobb testvér vagy a nagyszülő is. A program
több modulból áll, a foglalkozások különböző témák köré csoportosulnak, ilyenek például az ismerkedés

szabályai, az idegen személlyel történő találkozás, a kapcsolat, egyedül otthon, veszélyes eszközök vagy
a közlekedés szabályai. Olyan élethelyzeteket dolgoznak fel tehát, melyeknek a kisgyerekek is részesei
lehetnek. A foglalkozások úgy épülnek fel, hogy a kicsik ne kívülálló szemlélői, hanem aktív részesei
legyenek azoknak. Az „Ovi-zsaru” program keretében 31 alkalommal tartottunk foglalkozást a
nagycsoportos korosztály részére, illetve a programon kívül további 6 alkalommal.
A több éve működő országos "Iskola rendőre" programban Ceglédi Rendőrkapitányság is sikeresen részt
vesz. Az „Iskola rendőre” program nagymértékben segíti a gyermekek védelmére irányuló bűn- és
balesetmegelőzési tevékenységet. Elmondható, hogy a rendőri jelenlét miatt a gyermekek, pedagógusok
és a szülők is egyaránt nagyobb biztonságban érzik magukat, valamint az is érzékelhető, hogy az iskolák
környékén a gépkocsivezetők sokkal figyelmesebben, a közlekedési szabályokat betartva közlekednek. A
programban részt vevő valamennyi iskolákhoz iskola rendőrök tartoznak, továbbá 1 fő tölt be iskola
rendőr koordinátor szerepet. Az „Iskola rendőre” programot minden tanévben kiadott feladatterv alapján
hajtjuk végre, amely során az iskola által szervezett rendezvényeken, illetve az iskola rendőrök által
szervezett programokon vehetnek részt a gyermekek. Az iskola rendőrök folyamatosan tartják a
kapcsolatot az iskolák vezetőivel, mely során az esetleges problémákra vonatkozóan szerveznek
bűnmegelőzési előadásokat a diákok részére, amelyet maga az iskola rendőr vagy a koordinátor tart meg.
A legtöbb oktatási felkérés az internettel kapcsolatban érkezik, mely során megállapítható az, hogy a
gyermekek valójában nem is tudják, hogy a közösségi oldalon, illetve privát üzenetekben
bűncselekményt valósíthatnak meg egy-egy tartalom továbbításával, megosztásával. A közösségi
oldalakkal, illetve az újonnan megjelenő applikációkkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a veszélyekre,
az ilyen internetes felületekkel kapcsolatban álláspontunk az, hogy nem a tiltás, hanem a megelőzés a
legcélravezetőbb. Az oktatások során a tanórák keretében új módszerekkel hívjuk fel a diákok figyelmét,
fontosnak tartjuk az órákon az interaktivitást, ahol kis csoportokban mesélhetik el a diákok a
tapasztalataikat. Az „Iskola rendőr” program részét képezi továbbá, hogy az oktatási intézményekben
tanuló problémás diákok esetében az esetmegbeszéléseken az iskola rendőr is jelen van. Amennyiben az
oktatási intézményekben szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, intézkedik a további
eljárásról. Az „Iskola rendőr” program keretében nyári táborokban is részt veszünk, mely során a nyár
veszélyeire hívjuk fel a gyermekek figyelmét.
A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának és az általuk elkövetett bűncselekmények
számának, továbbá a bűnelkövetés okainak bemutatása.
A Ceglédi Rendőrkapitányság illetékességi területén 32 bűncselekményt követtek el gyermekés/vagy
fiatalkorú személyek 2019 évben. Az említett 32 bűncselekményét 46 fő követte el, akik közül 39 fő
fiatalkorú fiú és 5 fő fiatalkorú lány, továbbá 2 fő gyermekkorú fiú volt az elkövető.
A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében elkövetett cselekmények vonatkozásában sorozat jelleg nem
állapítható meg. Az értékelt időszakot megvizsgálva megállapítható, hogy a fiatal- és gyerekkorúak által
elkövetett bűncselekmények jelentős részét a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. Az elkövetők
szegényebb, hátrányos helyzetű családból származó fiatalok, akik pénzszerzési célzattal követik el a
bűncselekményeket (alkalmi lopások, kerékpárlopások, műszaki cikkek) és akik nem tartanak az általuk
elkövetett cselekmények következményeitől, illetve nem is gondolnak arra. Az alkalmi lopások
elsődleges célpontjai a nagyobb bevásárló központok, ahol az elkövetők jellemzően többen, adott esetben
kisebb csoportokban követik el a bűncselekményt.
A vagyon elleni bűncselekményeken kívül a fiatalkorúak körében kisebb mértékben jelentkezik a
garázdaság, a testi sértés és a rongálás bűncselekmények elkövetése. A 18 év alatti fiatal még bátrabban
„belemegy” egy jogsértő cselekménybe is, mert nem tudja, hogy az ilyen típusú cselekményeknél
súlyosabb jogkövetkezményekkel számolhat, mint egy tisztán vagyon elleni bűncselekmény
elkövetésénél. A vizsgálatok során felfedezhető, hogy egymás „heccelése”, a vagányság, illetve az
elkövető környezeti háttere a fő motiváló ok, de sokszor azzal sincsenek tisztában, hogy bűncselekményt
követnek el. Az elkövető szeretné megmutatni cselekményével a társainak azt, hogy "bátor", amellyel ki

tud tűnni a társai közül. A garázda jellegű cselekményeknél megállapítható, hogy ritka esetben a
személyes harag figyelhető meg motiváló erőként. Az erőszakos bűncselekmények elkövetési helyei
általában a szórakozó helyek, közterületek és egyre gyakoribb védekezési módként az ittasságra történő
hivatkozás is. A garázda jellegű és erőszakos bűncselekményt korosztályi csoportban követik el, mellyel
sikerülhet presztízst szerezni saját közegén belül (pl. lakásotthon), esetleg azon kívül is.

8. Civil szervezetek részvétele az ellátásban
A civil szervezetek ellátásba történő bevonása a gyermekvédelmi ellátások esetében is megtörtént.
Cegléd Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi
Régiójával kötött ellátási szerződés útján támogatja tanyagondnoki szolgálat működtetését. A szervezet
vállalja, hogy a tanyagondnoki szolgáltatással biztosítja a szórvány tanyákon élők esélyegyenlőségét. A
szolgáltatás segítségével szállítják a tanyán lakó óvodás-, iskolás korú gyermekeket reggel az
intézményekbe, délután haza, szükség esetén orvosi ellátásra.
A kábítószer prevenció helyzete
A vizsgált időszakban a bűnmegelőzési előadó 8 alkalommal tartott a kapitányság illetékességi
területén drogprevenciós előadásokat. Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó 15 alkalommal tartott
drogprevenciós előadást az együttműködő iskolák részére.
A kijelölt drogprevenciós tanácsadó minden hónap első hétfőjén személyes fogadó órát tartott. Az
értékelt időszakban érdeklődő nem jelent meg. Telefonos ügyfélfogadásra minden páratlan hét keddi
napján volt lehetőség. Az értékelt időszakban telefonon nem keresték a drogprevenciós tanácsadót.
A kábítószer ellenes világnap alkalmából drogprevenciós plakátkészítő pályázat került kiírásra a
középiskolások részére. A megadott határidőn belül pályamű nem érkezett a kapitányság részére. A
városi rendezvényeken az iskolák által szervezett programokon legtöbb esetben az ittas és drogos
állapotot szimuláló szemüveget mutatták be.
A rendőrkapitányság szenior állományban lévő kollégája nagy lelkesedéssel és hivatástudattal látja el
az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói feladatokat. A bűnmegelőzési előadóval, iskola rendőrökkel jó
az együttműködése. Munkájáról megelégedéssel nyilatkoznak az iskolák vezetői, tanárai és egyben a
diákok is.
Cegléd, 2020. május 12.
Készült:
- Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ,
- Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság,
- Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda,
- Ceglédi Rendőrkapitányság jelentései és beszámolói alapján.

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

65/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Elfogadom Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) jelen határozat
elválaszthatatlan mellékletét képező beszámolóját, és az ITS-t az új stratégia elfogadásáig
változatlan tartalommal alkalmazom.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Beruházási és közbiztonsági Iroda Ungvári Tímea – helyben 2.) Ilyés Marianna Főépítész
3.) Ceglédi Városfejlesztési Kft.
4.) VÁRVAG Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ
CEGLÉD
INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK
Az ITS az alábbi projekt típusokat különbözteti meg:


Kulcsprojektek



Akcióterületi projektek



Hálózatos projektek



Egyéb projektek

I.

KULCSPROJEKTEKBEN SZEREPLŐ PROJEKTEK

1. GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS, FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉS, AZ IPARI-, KERESKEDELMI-,
SZOLGÁLTATÓ
VÁLLALKOZÁSI
TERÜLETEK
FEJLESZTÉSE,
AZ
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA:
 A városban eredményesen működő, fejlődési potenciállal bíró termelő és szolgáltató üzemek
(Vállalkozások) kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése az ipari parkban és a vasúton túli ipari
gazdasági területen.


Új vállalkozási területek előkészítése az épülő M4-es autópálya térségében



Az ipari park tovább fejlesztése, új vállalkozási területek előkészítése



Foglalkoztatási program



Szakképzési rendszer fejlesztése



Régiós START-UP Program



Vállalati és kutatóhelyi együttműködések



Piaci megjelenés marketingtámogatása



Vállalkozások együttműködésének támogatása



Inkubátorház

2. A MEZŐGAZDASÁG, A KERTÉSZET, A GYÜMÖLCSTERMESZTÉS, A SZŐLÉSZET ÉS A
BORÁSZAT (AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG) FEJLESZTÉSE
 Gyümölcsösök, kertészetek korszerűsítése


Fiatal gazdálkodók helyzetbe hozása



Mezőgazdasági termékek értéknövelése



Termelői együttműködése



Mintagazdaságok kialakítása



Ökológiai gazdálkodás

II.
AKCIÓTERÜLETEK
Cegléden három akcióterület került lehatárolásra. Ezek:


a városi ellátó és szolgáltató intézmények többségének helyt adó, a városi életnek keretet adó
BELVÁROS a városközpont, mint kiemelt fejlesztést igénylő terület,



a TERMÁLFÜRDŐ KÖRNYEZETE, amely turizmus
megvalósításához kapcsolódó beavatkozások kiemelt területe,



valamint az UGYERI KÜLTERÜLET tanyás térség, amelyek a város beépített lakóterületétől
lényegesen eltérő jellegű fejlesztési problémái miatt indokolt a megkülönböztetésre és kiemelésre.

fejlesztése

tematikus

célkitűzés

1. A BELVÁROS AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ PROJEKTEK
 Városháza


Tiszti Klub



Tiszti Klub mögötti terület



Uránia (George Pal) Mozi épületének funkcióbővítő fejlesztése



Kossuth Művelődési Központ fejlesztése



Evangélikus Bazársor



Református Bazársor (a református ált. iskola telephelye)



Katolikus Bazársor (a Kossuth Ferenc utcai üzletsor Pesti út sarkától a postáig)



Szabadság tér



Kossuth tér



Eötvös tér



Pincerendszer turisztikai hasznosítása



A Kossuth Toborzó Ünnepély programsorozat fejlesztése

2. TERMÁLFÜRDŐ ÉS KÖRNYEZETE AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ TARTOZÓ
PROJEKTEK
 TERMÁLFÜRDŐ-AQUAPARK


A TERMÁRLFÜRDŐ körüli területek fejlesztése



Látványpincék kialakítása



Ceglédi Borút kialakítása



Fürdő-marketing



Térségi TDM szervezet létrehozása



Tematikus élménypark



Rekreációs tanösvény

3. UGYER ÉS A KÜLTERÜLETI TANYÁS TÉRSÉG AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ
TARTOZÓ PROJEKTEK



Gyümölcsösök, kertészetek korszerűsítése
Fiatal gazdálkodók helyzetbe hozása



Mezőgazdasági termékek értéknövelése



Termelői együttműködése



Mintagazdaságok kialakítása



Ökológiai gazdálkodás

III.
HÁLÓZATOS PROJEKTEKHEZ TARTOZÓ FEJÉLESZTÉSEK
A hálózatos projektek egymással összehangolt, térben kapcsolódó projektek, melyek az alábbi
feltételeket kielégítik:


több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll,



a város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed,



a projektelemek egy együttműködő rendszer elemeit képezik.

A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez esetben az együttműködő projektelemek különböző jellegűek,
más‐más megvalósítójuk van.



ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉS



VÁROSI INTÉZMÉNYEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE


Iskolák



Óvodák-Bölcsődék



Egyéb intézmények (Konyhák, Kórház)



A FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS MEGOLDÁSA



A VÁROSI SPORTINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE





Malomtó széli sporttelep fejlesztése



Sportcsarnok építése



Sportszálló építése

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS,
FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA


A

TÉRSÉGI

ÉS

A

VÁROSI

KÖZLEKEDÉS

A várost elkerülő út tervezése, megvalósításának előkészítése és elősegítése








A helyi közösségi közlekedés továbbfejlesztése

A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE


Budai út - Kátai út - Külső Kátai út - Kátai út- Széchenyi u. körforgalom
építése



Széchenyi út - Szolnoki út körforgalom építése



A város és a fürdő közötti közlekedési kapcsolat fejlesztése



Jászberényi úti felüljáró, járda és kerékpárút építése



Ugyertől a belterületig tartó út burkolatának rendezése



A Szűcs telep vasúti aluljáró meghosszabbítása



Pesti utca forgalmi rendjének módosítása



Kossuth tér forgalmi rendjének módosítása



Pesti u. - Kossuth F. u. csomópont forgalmi rendjének módosítása



Szent Imre herceg utca átépítése



Damjanich utca átépítése



Pesti u. - Szent Imre herceg u. csomópont átépítése



Kossuth Ferenc utca korszerűsítése



Rákóczi utca átépítése

A KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE,
FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA

A

BIZTONSÁGOS

KERÉKPÁROZÁS



Cegléd, négyszögkörút kerékpáros körgyűrű kialakítása



Cegléd, 441 sz. út mentén kerékpárút a közigazgatási határig



A Törteli út menti kerékpárút fejlesztése a közigazgatási határig



Pesti út Ceglédbercel felé a közigazgatási határig



Mizsei út Csemő felé a közigazgatási határig

A ZÖLDFELÜLETI
TERÜLETEKEN

RENDSZER

FEJLESZTÉSE

A

BELVÁROSON

KÍVÜLI



Gubody park rekonstrukciója



Szabadidőpark kialakítása- Cigle tér



Kölcsey tér felújítása



A Mizsei út- Kőrösi út- Gerje- Sugár út által érintett terület zöldfelületi
rendezése



A Pesti út melletti (MOL kút mögötti) terület zöldfelületi rendezése



A NATURA 2000 területek felmérése



A TÁNCSICS UTCAI, A REGGEL UTCAI ÉS A SZÉCHENYI ÚTI LAKÓTELEP
ENERGIARACIONALIZÁLÁSI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA



SMART CITY FEJLESZTÉSEK



IV.
EGYÉB FEJLESZTÉSEK
Az építészeti örökség értékőrző fejlesztése, helyi értékvédelmi alap létrehozása



Napelem- park létrehozása

MEGVALÓSULT VAGY RÉSZBEN MEGVALÓSÚLT FEJLESZTÉSEK ÖSZZEFOGLALÓJA
ÁLLAPOT
PROJEKT TÍPUSA

Kulcsprojektek

FEJLESZTÉS MEGNEVEZÉSE

Új vállalkozási területek előkészítése

RÖVID LEÍRÁS

VEKOP pályázat keretén belül IP2 fejlesztése

(MEGVALÓSULT / RÉSZBEN
MEGVALÓSULT)
Részben megvalósult

IP2
Kulcsprojektek

A városban eredményesen működő, fejlődési Infineon Technologies AG ceglédi telephelyének kapacitás
potenciállal bíró termelő és szolgáltató
bővítése.
üzemek (Vállalkozások) kapacitásbővítése és
technológiai fejlesztése az ipari parkban és a
vasúton túli ipari gazdasági területen.

Részben megvalósult

homlokzatfelújítás, energetikai korszerűsítés

részben megvalósult

Energetikai korszerűsítés, nézőtér felújítás

részben megvalósult

Akcióterületi projekt
(Belváros)

Uránia „George Pal” mozi épületének
funkcióbővítő fejlesztése

Akcióterületi projekt
(Belváros)

Kossuth Művelődési Központ fejlesztése

Akcióterületi projekt
(Belváros)

Evangélikus bazársor

bazársor előtti terület és homlokzat megújítása

megvalósult

Akcióterületi projekt
(Belváros)

Szabadság tér

Szabadság teret határoló területek megújítása

részben megvalósult

Akcióterületi projekt
(Belváros)

Kossuth tér

Szentháromság park, Katolikus templom körüli területek
megújítása

részben megvalósult

Akcióterületi projekt
(Belváros)

Katolikus bazársor

Akcióterületi projekt
(Belváros)

A Kossuth Toborzó Ünnepély
programsorozat fejlesztése

Akcióterületi projekt
(Termálfürdő)

Termálfürdő-aquapark

Akcióterületi projekt
(Termálfürdő)
Hálózatos projekt

Hálózatos projekt

Hálózatos projekt

bazársor előtti terület és homlokzat megújítása

megvalósult

tematikus séták kialakítása, új programelemekkel bővülő
rendezvény (pl. katonai tábor, konferenciák, korhű elemek
megjelenése)

megvalósult

hullámmedence kialakítása, rakétacsúszda beszerzése,

részben megvalósult

A termálfürdő körüli területek fejlesztése

camping férőhely növelés, fürdő út aszfaltozása, futókör
kialakítása

részben megvalósult

Önkormányzati szervezetfejlesztés

Cegléd város önkormányzata Asp központhoz való csatlakozása
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00904

megvalósult

Városi intézmények energiahatékonyságának Iskolák:
növelése
1. Táncsics Mihály Általános iskola (Népkör utca) energetikai
korszerűsítése

megvalósult

Városi intézmények energiahatékonyságának Óvodák:
növelése
1. Köztársaság utcai Óvoda energetikai korszerűsítése
2. Lövész utcai Óvoda energetikai korszerűsítése

megvalósult
megvalósult

Hálózatos projekt

Városi intézmények energiahatékonyságának Egyéb:
növelése
1. Kossuth Ferenc utcai Orvosi rendelő energetikai
korszerűsítése
2. Kossuth Művelődési Központ energetikai korszerűsítése
3. Könyvtár energetikai korszerűsítése

megvalósult
részben megvalósult
megvalósult

Hálózatos projekt

Felszíni vízelvezetés megoldása

PM_CSAPVÍZGAZD_2017/33 és
PM_CSAPVÍZGAZD_2018/66 csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése

részben megvalósult

Hálózatos projekt

Városi Sportinfrastruktúra fejlesztése

Hálózatos projekt

Városi Sportinfrastruktúra fejlesztése

Hálózatos projekt

Közlekedésfejlesztés a térségi és a városi
közlekedés feltételeinek javítása

Malomtó széli sporttelep fejlesztése:
Új lelátóépület építése
Judo csarnok építése
Új centerpálya kialakítása
Parkolók kialakítása

megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult

Sportszálló építése a strand területén (CVSE Klubház)

megvalósult

1. Város és a fürdő közötti közlekedési kapcsolat fejlesztése
2. Pesti út - Kossuth F. u. csomópont forgalmi rendjének
módosítása

részben megvalósult

megvalósult

3. Pesti út Városháza előtti forgalmi rendjének módosítása
4. Kossuth tér forgalmi rendjének módosítása.

megvalósult

5. Damjanich utca átépítése

megvalósult

6. Pesti út - Szent Imre herceg u. csomópont átépítése

megvalósult
megvalósult

7. Rákóczi út átépítése

részben megvalósult
Hálózatos projekt

A kerékpárút hálózat bővítése, a biztonságos 1. Cegléd, négyszögkörút kerékpáros körgyűrű kialakítása
kerékpározás feltételeinek biztosítása
2. Pesti út Ceglédbercel felé a közigazgatási határig

Hálózatos projekt

A zöldfelületi rendszer fejlesztése a
belvároson kívüli területeken

Egyéb fejlesztések

Az építészeti örökség értékőrző fejlesztése,
helyi értékvédelmi alap létrehozása

részben megvalósult
részben megvalósult

Kölcsey tér felújítása

megvalósult

Cegléd Város Önkormányzata olyan pályázati rendszert
dolgozott ki, amely által anyagi támogatásban részesítheti a
Cegléd Várostelepüléskép védelméről szóló 37/2017. (XII.21.)
ök. rendelet 1. melléklete szerint helyi egyedi védelem alatt álló
építmények tulajdonosait, jogszerű kezelőit, használóit.

megvalósult

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

66/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Értékesítem Cegléd Város Önkormányzatának 1/1-es tulajdonában lévő, Cegléd, 1629/4 hrsz-ú,
kivett parkoló megnevezésű, 1.480 m2 nagyságú ingatlant a Xylem Weter Systems Hungary
Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 41.) részére:
1.1. az ingatlan vételára nettó 13.000.000.- Ft, azaz tizenhárommillió forint, mely bevétel
Cegléd
Város
Önkormányzata
2020.
évi
költségvetésében
rögzített
„PM_KEREKPARUT_2018 „Kerékpárutak létesítése Cegléden” feladathoz rendelt
előirányzatot növeli;
1.2. intézkedem az adásvételi szerződés megkötése iránt.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az adásvételi szerződés előkészítésére.
3.) Utasítom a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Pénzügyi Iroda – helyben –
2.) Városfejlesztési Kft.

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

67/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint visszatérítendő támogatásban részesítem a Ceglédi
Kézilabda Klub Sport Egyesületet. A visszafizetés határidejét 2020. december 31.-ben
állapítom meg.
2.) A támogatás forrásaként Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020
(II.20.) önkormányzati rendeletben Sportcélú támogatások sorát jelölöm meg.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Pénzügyi Iroda – helyben – és általa:
2.) Ceglédi Kézilabda Sport Egyesület

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

68/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Módosítom Cegléd Város Önkormányzatának a 28/2020. (III. 19.) polgármesteri határozattal
jóváhagyott 2020. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező
melléklet szerint.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére!
Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester

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

a 68/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat 1. melléklete
Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi – módosított – közbeszerzési terve
Jóváhagyva a 68./2020. (V. 21.) számú polgármesteri határozattal

Sorszám

A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés tervezett
mennyisége

A
közbeszerzésre
irányadó
eljárásrend

Tervezett eljárás fajtája

Az eljárás megindításának
tervezett időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható időpontja

Uniós

Kbt. 81. § szerinti nyílt
eljárás

2020. II. negyedév

2021. IV.
negyedév

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

I. Árubeszerzés

1.

II.

1.

2.

3.

búvárszivattyú
(frekvenciaváltóval): 32 db,
Víziközmű-rendszerek
szivattyú (frekvenciaváltóval):
energiahatékonysági
11 db, fúvó: 8 db, biogáz sűrítő:
állapotának fejlesztését célzó
1 db, keringető szivattyú: 4 db,
eszközök beszerzése
szennyvízátemelő szivattyú: 2
db, vákuumszivattyú: 4 db
Építési beruházás
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)
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
rendszerrel kapcsolatos
csapadékvíz-elvezető rendszer
munkák
karbantartása. Az elvégzendő
munkák mennyisége előre nem
meghatározható.
„Önkormányzati feladatellátást Kossuth Ferenc utca részleges
szolgáló fejlesztések
felújítása az úttest

4.

5.

6.

7.

támogatása” pályázat
újraburkolásával összesen 578,8
keretében Kossuth Ferenc utca m hosszan, szegélysorok bontása
útburkolatának felújítása
és újraépítése, 56 db öntött
Cegléden
aknafedlap és víznyelőrács
szintbe helyezése
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
5333,7 fm csapadékvíz-elvezető
csatorna fejlesztése, ebből 2070,2
m az újonnan épített csapadékvízPM_CSAPVÍZGAZD_2018
elvezető hossza, 3263,5 m a
pályázat keretében
felújított. Tározó tó felújításával
csapadékvíz elvezetés
3593 m3 tározókapacitás
létesítményeinek fejlesztése
kialakítása.
Cegléden
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
A jelenlegi sportcsarnok 2870 m2rel történő bővítése és kapcsolódó
Gál József Sportcsarnok
közműépítés.
bővítése és felújítása
(A pontos mennyiségi adatok a
közműépítéssel
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
Vállalkozási szerződés ipari Központi épület: beépített bruttó
területek bővítésére az Északi alapterület összesen 289,86 m2
Ipari-kereskedelmi övezetben
és kapcsolódó közműépítés.
Cegléden a VEKOP-1.2.2-15- (A pontos mennyiségi adatok a
2016-00005 kódszámú
közbeszerzési dokumentumban
pályázat keretében II.
kerülnek meghatározásra.)
3250 m2 piac terület, 149 db
Helyi piacok fejlesztése Pest elárusítóhely fejlesztése. 159 m2en épület felújítás 3 épületben.
megye területén
PM_PIAC_2018 pályázat
(A pontos mennyiségi adatok a
keretében piacfejlesztés
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

8.

Útalap építése és felületi
zárása

9.

Ivóvíz/szennyvízhálózat
rekonstrukció Cegléden II

10.

Cegléd-NyársapátNagykőrös összekötő
kerékpárút építése

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

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.)
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.)
11.053 m kerékpárút építése
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárás

2020. II. negyedév

2020. III.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. § szerinti nyílt
eljárás

2020. III. negyedév

2021. II. negyedév

Nemzeti

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

2020. II. negyedév

2021. október 31.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kelt Cegléd, 2020. május ...

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/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

69/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.)

Hasznosítom bérbeadással - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108/B. § b) pontjára figyelemmel, 2020-ban 90 napon meg nem haladó
időtartamra - a Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) a
Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János utca 31., a továbbiakban: Bérlő) részére.
2.)
Megállapítom a bérleti díjat bruttó 1.500.000,- Ft összegben, amely a bérleti szerződés
érvényességének teljes időtartamára vonatkozik. A bérleti díj összege csökkenthető
2.1. a Bérlő által a szerződés időtartama alatt az Ingatlanra fordított javítási, állagmegóvási
munkálatok költségével,
2.2. amennyiben a bérbeadó annak elvégzését előzetesen jóváhagyta, és
2.3. a Bérlő számlákkal igazolt módon támasztja alá.
3.)
Felkérem az Ingatlan tulajdonostárs Önkormányzatait (Albertirsa, Ceglédbercel,
Dánszentmiklós, Kocsér, Mikebuda, Törtel), hogy a hasznosítással kapcsolatos döntésüket
meghozni szíveskedjenek!
4.)
Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, a
bérleti szerződés megkötésének előkészítésére és az ingatlan átadás-átvételével kapcsolatos
feladatok elvégzésére!
Határidő:1. pont tekintetében: azonnal,
2. pont tekintetében folyamatos
3.pont tekintetében 2020. május 30.
4.pont tekintetében folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Beruházási és Közbiztonsági Iroda Üllei-Kovács Péter – helyben - és általa
2.) Tulajdonostárs önkormányzatok (Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Kocsér, Mikebuda,
Törtel)
3.) Magyar Vöröskereszt
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/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

70/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.)

Elfogadom a Ceglédi Krematórium Kft. (2700 Cegléd, Kőrösi út 32., a továbbiakban:
Üzemeltető) beszámolóját az önkormányzat tulajdonát képező Cegléd, Dinnyéshalom utca 1.
szám alatti köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, valamint az önkormányzati tulajdonú
Cegléd, belterület 5724/4. hrsz-ú ingatlan fejlesztésére vonatkozóan.

2.)

Kezdeményezem az önkormányzat és az Üzemeltető között 2015. december 31-én létrejött
kegyeleti közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítását, a Szerződésben
rögzített feladatok és teljesítési határidők pontosítása érdekében.

3.)

Utasítom a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Kft.-t (2700 Cegléd, Gubody u. 28.), hogy a Szerződés 7. v. pontja szerinti megállapodáshoz
nyújtson szakmai segítséget, vegyen részt annak előkészítésében.

4.)

Megállapítom a köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletben rögzített
díjmértékek felülvizsgálatának eredményeként, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt
temetői díjak mértéke változatlan marad a következő felülvizsgálat időpontjáig.

5.)

Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket, a 2. pont szerinti szerződésmódosítás előkészítésére.

Határidő:
1. pont esetében: azonnal
2-3. pont esetében: 2020. augusztus 31.
4. pont esetében: azonnal
5. pont esetében: folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Beruházási és Közbiztonsági Iroda Üllei-Kovács Péter – helyben - és általa:
2.) Ceglédi Krematórium Kft.
3.) VÁRVAG Nonprofit Kft.

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

71/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Nem döntök a Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok
ügyvezetőinek premizálásáról, e tárgyban a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselőtestületi ülésre terjesztem elő a határozati javaslatokat
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Markóné dr. Somodi Enikő – és általa:
2.) Gazdasági Bizottság Elnöke
3.) Önkormányzati alapítású cégek ügyvezetői

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

72/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Visszavonom a 264/2019. (IX. 19.) Ök. határozatot.
2.) Értékesítésre kijelölöm
2.1. elsősorban a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) támogatásban részesülő
2.2. másodsorban CSOK támogatást nem igénylő pályázók részére,
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében felsorolt ingatlanokat.
3.) Megállapítom, hogy a mellékletben felsorolt ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat
elbírálásánál
3.1. előnyt élvez a CSOK támogatás igénybevételével építkező pályázó, a 169/2019. (V. 23.)
Ök. határozatban rögzített feltételeknek megfelelően amellett, hogy CSOK támogatás igénybevétele
esetén a telekvásárláshoz adott kedvezmény csak egy telekre illeti meg a vásárlót;
3.2. CSOK támogatást igénylő pályázó hiányában az értékbecslés szerinti forgalmi értékhez
viszonyított legmagasabb vételárra ajánlatot tevő pályázó részesül előnyben.
4.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t, hogy az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: VÁRVAG Nonprofit Kft.

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) VÁRVAG Nonprofit Kft.
2.) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

a 72/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat melléklete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.

Cegléd közigazgatási területén található beépítetlen ingatlanok
6830/1
769
Kivett, beépítetlen terület
Bulcsú utca
6830/2
820
Kivett, beépítetlen terület
Bulcsú utca
5396/48
828
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/50
828
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/51
881
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/52
811
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/53
811
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/54
811
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/55
811
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/56
811
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/60
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/61
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/62
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/63
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/64
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/65
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/66
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/67
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
5396/68
720
beépítetlen terület
Szélmalom zug
4549/24
6166
beépítetlen terület
Cigle tér
4549/27
9636
beépítetlen terület
Cigle tér
beépített terület
Akácos utca
4546
1 ha 2775
Egyéb épület, udvar
Bede 42.
9456
2 Ha 191

Megjegyzés

Telekalakítás után
Telekalakítás után
Telekalakítás után
Telekalakítás után

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

73/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Megállapítom és kijelentem, hogy Cegléd Város Önkormányzata nem kívánja igénybe venni
önkormányzati közfeladat céljára vagy közszolgáltatás ellátására az alábbi, önkormányzati
tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:
1.1.
Cegléd belterület 67/2. hrsz-ú, valóságban Cegléd, Gubody u. 17. szám alatt
található, korábban hús-hentesáru üzletként hasznosított 63 m2 alapterületű üzlethelyiség;
1.2.
Cegléd belterület 67/1. hrsz-ú, valóságban Cegléd, Kossuth Ferenc u. 1/a.
szám alatti 126 m2 alapterületű iroda és üzlethelyiség;
1.3.
Cegléd belterület 226. hrsz-ú, valóságban Cegléd, Kossuth Ferenc u. 2/a.
szám alatti üzletsoron lévő, 126 m2 alapterületű iroda és üzlethelyiség;
1.4.
Cegléd belterület 4. hrsz-ú, valóságban Cegléd, Kőrösi út 4. szám alatti 64 m2
alapterületű üzlethelyiség;
1.5.
Cegléd belterület 65 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Szabadság tér 1. szám alatti,
2
130 m alapterületű üzlethelyiség;
1.6.
Cegléd belterület 86/A/1 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Szabadság tér 8. szám
2
alatti, 181 m alapterületű üzlethelyiség, valamint a hozzá tartozó 100 m2 alapterületű
pincehelyiség.
2.) Hozzájárulok az 1. pontban felsorolt nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek a lakások és
helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelet, valamint a vagyongazdálkodásról
szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint pályázat, vagy versenyeztetési
eljárás eredményeként történő hasznosításához.
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) VÁRVAG Nonprofit Kft. Mótyán Krisztián ügyvezető (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/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

74/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Megállapítom és kijelentem a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT.
rendelet 32. § (2) bekezdése alapján, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő
alábbi, nem lakás céljára szolgáló ingatlanokra önkormányzati közfeladat ellátása vagy
közérdekű felhasználás céljára Cegléd Város Önkormányzata nem tart igényt:
1.1
Cegléd belterület 14. hrsz-ú, valóságban Cegléd, Alkotmány u. 11. szám alatti
irodaház megnevezésű ingatlan „B” épületének 1. számú 10 m2 alapterületű irodahelyiség;
1.2
Cegléd belterület 282/A hrsz-ú, valóságban Cegléd, Árpád u. 36. szám alatti
80 m2 alapterületű üzlethelyiség;
1.3
Cegléd belterület 5720 hrsz-ú, valóságban Dinnyéshalmi temető területén
található 63 m2 alapterületű üzlethelyiség;
1.4
Cegléd belterület 946/A/47 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Jászberényi út 19-23.
szám alatti Társasházban található 2. számú 17 m2 alapterületű garázs;
1.5
Cegléd belterület 946/A/57 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Jászberényi út 19-23.
szám alatti Társasházban található 12. számú 17 m2 alapterületű garázs;
1.6
Cegléd belterület 963/8/A/61 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Kossuth Ferenc utca
52. szám alatti Társasházban található 1. számú 21 m2 alapterületű garázs;
1.7
Cegléd belterület 64 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Kossuth tér 1. szám alatti
kivett Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlanból 129 m2 alapterületű üzlethelyiség;
1.8
Cegléd belterület 65 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Szabadság tér 1. szám alatti
kivett áruház megnevezésű ingatlanból 254 m2 alapterületű vendéglátó helyiség
1.9
Cegléd belterület 2745/A/12 hrsz-ú, valóságban Cegléd, Teleki u. 14. szám
alatti Társasházban található 69 m2 alapterületű vendéglátó helyiség és
1.10
Cegléd külterület 0987/45 hrsz-ú, valóságban Cegléd, volt Dózsa György
laktanya területén található raktársoron lévő 9. számú 50 m2 alapterületű raktárhelyiség.
2.) Hozzájárulok az 1. pontban felsorolt ingatlanok lejárt bérleti szerződésének
meghosszabbításhoz.
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Cegléd, 2020. május 21.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) VÁRVAG Nonprofit Kft. Mótyán Krisztián ügyvezető (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/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

75/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.)

Kijelentem, hogy Cegléd Város Önkormányzata csatlakozik a 2021. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz, ennek érdekében gondoskodom a
szükséges dokumentumok aláírásáról.

2.)

Intézkedem az iránt, hogy az 1. pontban meghatározott célra 2.000 e Ft előirányzat kerüljön
megállapításra az Önkormányzat 2021. évi költségvetésben.

3.)

Felkérem a szociális feladatkörben illetékes szakbizottságot a pályázat elbírálására, és az
ösztöndíjak odaítélésére.

4.)

Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma ajánlása alapján a pályázatot írja ki, és a szükséges intézkedéseket tegye meg!

Határidő: az országos pályázat megjelenését követően,
az abban foglalt határidők betartásával

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester

A határozatról értesülnek:
1.) Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben 2.) Pénzügyi Iroda Helyben

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

76/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Elfogadom Cegléd Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló
éves összefoglaló jelentését, az alábbi tartalommal:
1.1. az irányítói jogkörében működtetett belső ellenőrzésről készített jelentést
1.2. a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság és tagintézményei /Deák Utcai Tagbölcsőde, Dózsa
György Utcai Tagbölcsőde, Védőnők/ belső ellenőrzésről készített jelentést
1.3. a Pesti úti Óvoda és tagintézménye /Köztársaság u. Tagóvoda/ belső ellenőrzésről készített
jelentést
1.4. a Lövész u. Óvoda és tagintézményei /Szép u. Tagóvoda, Fűtőház u. Tagóvoda, Malom téri
Tagóvoda/ belső ellenőrzésről készített jelentést
1.5. a Széchenyi u. Óvoda és tagintézményei /Deák u. Tagóvoda, Budai u. Tagóvoda, Ugyeri u.
Tagóvoda/ belső ellenőrzésről készített jelentést
1.6. a Ceglédi Városi Könyvtár belső ellenőrzésről készített jelentést és
1.7. a Kossuth Múzeum belső ellenőrzésről készített jelentést.
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

Cegléd, 2020. május 21.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzés Steiger Rita – helyben - és általa:
2.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság
3.) Pesti úti Óvoda
4.) Lövész u. Óvoda
5.) Széchenyi u. Óvoda
6.) Ceglédi Városi Könyvtár
7.) Kossuth Múzeum

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

77/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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.) Helyt adok Mótyán Krisztián, az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő VÁRVAG
Nonprofit Kft. (Cegléd, Gubody u. 28.) ügyvezetője kérelmének és bérbe adom részére - a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT. rendelete 12. § (1) bekezdés b)
pontja alapján - a Cegléd belterület 2631/37/A/26 hrsz-ú, természetben Cegléd, Szolnoki út 71.
II. emelet 26. ajtószám alatti 2 + 1/2 szoba összkomfortos lakást. A bérleti jogviszony 2020.
július 1. napjától a bérlő részéről történő közfeladat végzéséig, azaz a VÁRVAG Nonprofit
Kft-nél fennálló ügyvezetői megbízása időtartamáig tart.
2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
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/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

78/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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 CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján visszavonom a
Gazdasági Bizottságnak a Cegléd, Kossuth Ferenc u. 54. I. lh. 8. emelet 24. szám alatti
önkormányzati lakás bérbeadására irányuló pályázat elbírálására vonatkozó (átruházott) döntési
jogát és Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a
következő önkormányzati d ö n t é s t hozom:
1.) Megállapítom, hogy a ceglédi 963/9/A/24 hrsz-ú, természetben Cegléd, Kossuth Ferenc u. 54.
I. lépcsőház 8. emelet 24. ajtószám alatti nem szociális rászorultság alapján bérbe adható
önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese S-né L. M. A. pályázó.
2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, az
általa vállalt 900 Ft/m2/hó + ÁFA lakbérrel, 2020. június 1-től – 2025. május 31-ig terjedő 5 év
időtartamra.
3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az
ugyancsak érvényesen pályázó F.S-né és F.S. lép helyébe, az általuk vállalt 1000 Ft/m2/hó +
ÁFA lakbérrel, a bérleti jogviszonyra vonatkozó, 2. pontban rögzített feltételek mellett.
4.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
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/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

79/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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 CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján visszavonom a
Gazdasági Bizottságnak a Cegléd, Kossuth Ferenc u. 52. I. lh. 3. emelet 8. szám alatti
önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására vonatkozó (átruházott) döntési jogát
és Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a
következő önkormányzati d ö n t é s t hozom:
1.) Kérelmére meghosszabbítom H. Á., Cegléd belterület 963/8/A/8 hrsz.-ú, természetben Cegléd,
Kossuth Ferenc u. 52. I. lh. 3/8. ajtószám alatti bérlakásra vonatkozó - Cegléd Város
Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 125/2015. (V. 19.) GB határozata alapján - 2015.
június 1-jén megkötött bérleti szerződését, 2020. június 1. napjától kezdődő öt év határozott
időtartamra. A bérleti szerződés megszűnésének időpontja: 2025. május 31.
2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
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/20169/2020.
Ügyintéző: Horváthné Gál Tünde főtanácsos

Tárgy: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. I. félévi munkaterve szerint 2020. május 21-ére tervezett
ülésére vonatkozó előterjesztésre hozott polgármesteri döntés
Irattári példány melléklete: előterjesztés

80/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
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 CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján visszavonom a
Humán Bizottságnak a Cegléd, Törteli út 4/A. I. emelet 22. szám alatti önkormányzati lakás
bérbeadására irányuló pályázat elbírálására vonatkozó döntési jogát és Cegléd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati
d ö n t é s t hozom:
1.) Megállapítom, hogy a ceglédi 2631/30 hrsz-ú ingatlanon található, természetben Cegléd,
Törteli út 4/A. I. emelet 22. ajtószám alatti – a Széchenyi Terv lakásprogramja keretében
létrehozott – szociális jellegű önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese M.V.B. pályázó.
2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét,
2020. június 1-től – 2025. május 31-ig terjedő, 5 év határozott időtartamra.
3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az
ugyancsak érvényesen pályázó H. H. lép helyébe, a bérleti jogviszonyra vonatkozó, 2. pontban
rögzített feltételek mellett.
4.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd, 2020. május 21.
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/20169/2020.
Ügyintéző: Gergelyné Csiszár Edit

Tárgy: Fűtőház u. 6. ingatlan használatba adása
Irattári példány melléklete: előterjesztés

81/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat
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.) Használatba adom Cegléd Város Önkormányzata (CVÖ) kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd
belterület 1860 hrsz-ú ingatlant - a CVÖ fenntartásában működő Lövész Utcai Óvoda Fűtőház Utcai
Tagóvodája (2700 Cegléd, Fűtőház utca 6.) telephelyét
1.1. a Váci Egyházmegye Ordináriusa, mint fenntartó (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.) nevében
eljáró Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. a továbbiakban:
Egyházi Fenntartó) részére
1.2. a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda Eötvös téri intézményegysége két csoportjának
átmeneti elhelyezése céljából,
1.3. az Eötvös téri új óvoda megépítésének időtartamára, azaz 2020. július 1-jétől 2023. június 30.
napjáig,
1.4. térítésmentesen, azzal a feltétellel, hogy
1.5. a használatba adott ingatlan kizárólag óvodai nevelés céljára hasznosítható.
2.) Haszonkölcsön szerződést kötök az Egyházi Fenntartóval az 1. pontban felsorolt feltételekkel a
határozat elválaszthatatlan 1. melléklete szerint, a szerződés végleges szövegének kölcsönös
megállapítását követően.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Cegléd, 2020. május 28.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
1)
2)
3)
4)

Ceglédi KÖH Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben – és általa
Váci Egyházmegye
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda helyben

melléklet a 81/2020. (V. 28.) polgármesteri határozathoz

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
(tervezet)
mely létrejött
Jogi személy neve: Cegléd Város Önkormányzata
Székhely: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
MÁK törzsszám: 731234
Adószám: 15731230-2-13
KSH jel: 15731230-8411-321-13
Képviseli: dr. Csáky András polgármester
A szerződést ellenjegyzi: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Pénzügyi ellenjegyző: Bimbóné Polenyik Anikó, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi iroda vezetője
mint haszonkölcsönbe adó (a „Kölcsönadó”), és
Jogi személy neve: Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Székhely: 2700 Cegléd, Pesti út 2-4.
Adószám: 18661301-2-13
KSH jel: 18661301 8520 552 13
Képviseli: Sági Anikó intézményvezető), mint haszonkölcsönbe vevő (a jelen szerződésben
"Katolikus Tagóvoda"),
valamint
Jogi személy neve: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Székhelye: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.
Adószám: 18724202-1-13
KSH jel: 18724202-8520-552-13
Képviseli: Selmeczi Zoltán főigazgató), mint a Kölcsönvevő fenntartója (a továbbiakban "EKIF")
A szerződést ellenjegyzi: Maksáné Kovács Krisztina, az EKIF pénzügyi és gazdasági főigazgató
helyettes
Jogi ellenjegyző: Dr. Csanády Pál, az EKIF jogi képviselője
mint haszonkölcsönbe vevő fenntartója
(a továbbiakban együtt: Kölcsönvevő)
szerződő felek együtt: Szerződő Felek között alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
PREAMBULUM
Mivel a Kölcsönvevő "Magyarok Nagyasszonya Katolikus Tagóvodája" Eötvös téri telephelyének
épülete a tervek szerint 2020 őszén lebontásra kerül, az új épület kivitelezése idején az óvodában
működő három csoport ideiglenes elhelyezéséről gondoskodni szükséges. Az óvodai nevelés
zavartalansága érdekében Sági Anikó igazgató és Ócsai Józsefné, a tagóvoda vezetője levélben
fordult Cegléd Város Önkormányzatához, valamint Szecsődi Péter plébános atyához, kérve, hogy
ideiglenes elhelyezést biztosítsanak a gyermekeknek.
A Kölcsönadó a jelen szerződés megkötésével a Katolikus Tagóvoda kérésének
figyelembevételével 2 óvodai csoport ideiglenes elhelyezését, biztosítja.
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy
1.1. a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi a 2700 Cegléd, Fűtőház u. 6. szám alatti, Cegléd
belterület 1860. hrsz-ú ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”).
1.2. Kölcsönadó szavatolja, hogy a szakágazati jogszabályokban meghatározott szabványoknak
megfelelő méretű csoportszobákat bocsát rendelkezésre.
1.3. Az Ingatlan 51 (ötvenegy) gyermek óvodai elhelyezésére alkalmas, a vonatkozó jogszabályok
betartása mellett.
1.4. Kölcsönadó kijelenti, hogy az Ingatlan a fenntartásában működő Lövész Utcai Óvoda Fűtőház
Utcai Tagóvodájának telephelye, de annak használatát felfüggesztette, és a 40/2020. (III. 11.)

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt elnapolt, Tagóvoda megszüntetésére irányuló
átszervezést végrehajtja.
2. Kölcsönadó a 81/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat alapján a Kölcsönvevő használatába
adja az Ingatlant, 2020. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő határozott időre.
Kölcsönadó a használati jog ellenértékeként használati díjat a Kölcsönvevőtől – figyelemmel a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXC. törvény 11. § (13) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre – nem kér.
3. Kölcsönvevő az Ingatlant a következőképpen jogosult használni:
3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanban a Katolikus Tagóvoda kizárólag
óvodai nevelési tevékenységet folytathat;
3.2. a Katolikus Tagóvoda gazdasági-vállalkozási tevékenységet (pl. termek béreltetése) az
Ingatlanban nem folytathat;
3.3. a Katolikus Tagóvoda az Ingatlan egészét jogosult kizárólagosan használni;
3.4. a Katolikus Tagóvoda az Ingatlant és az azokhoz tartozó, a leltár alapján átvett ingó vagyont
rendeltetésszerűen, a szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől
elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult
birtokolni, használni;
3.5. a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlant és a hozzá tartozó ingó vagyont jelen
szerződésben foglaltakon túl Szerződő Felek harmadik személy részére a másik fél engedélye
nélkül használatba nem adhatják;
3.6. a Katolikus Tagóvoda a vagyont dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja;
3.7. Katolikus Tagóvoda köteles az ingatlan, és a hozzá tartozó ingó vagyon használata során a
hatályos jogszabályokat és előírásokat betartani, különösen a nevelési tevékenység végzéséhez
kapcsolódó közoktatási, építési, köztisztasági, közegészségügyi, valamint környezetvédelmi
előírásokat;
3.8. a Katolikus Tagóvoda biztosítja a feladata ellátásához szükséges humán erőforrást (óvónők,
dajkák);
4. Az EKIF vállalja, hogy a szerződés időbeli hatályának tartamára - a Kölcsönadó 1.4. alpontban
rögzített nyilatkozatára figyelemmel - az Ingatlant ideiglenes telephelyként az illetékes
Kormányhivatalnál nyilvántartásba veteti, illetve működési engedélyt kér ezen feladat-ellátási
helyekre, ehhez a Kölcsönadó és a Kölcsönvevő a jelen szerződés aláírásával kifejezett
hozzájárulásukat adják.
5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a használat teljes időtartama alatt az EKIF (mint
a Kölcsönvevő fenntartója) fizeti meg a rezsi szolgáltatások költségét, különösen is a
következőket: gáz, villamos energia, víz- és csatornadíj, takarítás, szemétszállítás, munka-, tűz
és
környezetvédelmi
szolgáltatások,
tűzoltó-készülékek
javítása,
épület
biztonsági/szabványossági felülvizsgálatai.
6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel használatba vett
vagyontárgyakra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés fenntartása az EKIF, az óvoda
működtetésével kapcsolatban szükséges felelősségbiztosítás a Kölcsönvevő kötelezettsége.
7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan birtokának helyszíni átruházása időpontjáról és a
közreműködők személyéről a későbbiekben egyeztetnek. Szerződő Felek az Ingatlan
birtokának helyszíni átruházásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben a szokásos
adatok mellett rögzítik
7.1. az Ingatlan megtekintett állapotát,
7.2. a leltár szerint átvett, 3.5. alpontban hivatkozott ingó vagyont,
7.3. a kulcsok átadás-átvételének tényét és
7.4. a mérőórák állását.
8. A Kölcsönadó már a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatók
az Ingatlanban található mérőórákat az EKIF nevére írják és felhatalmazza az EKIF-et arra,
hogy ennek érdekében a szolgáltatóknál eljárjon.

9.

Kölcsönadó kijelenti, hogy az Ingatlan olyan mértékben per-, teher-, és igénymentes, hogy
annak hasznosítását harmadik személy joga vagy egyéb körülmény nem akadályozza.
10. Az Ingatlan rendeltetésszerű állapotban tartása és karbantartása a Kölcsönvevő feladata; ezzel
kapcsolatban a Szerződő Felek a következőket kívánják kifejezetten is rögzíteni: az
EKIF/Kölcsönvevő az Ingatlant (erősen) használt állapotban veszi át, az óvoda megnyitását
megelőzően tisztasági festést végez. A jelen szerződés megszűnésével az Ingatlant újabb
tisztasági festés nélkül adják vissza Kölcsönadónak; Szerződő Felek rögzítik, hogy az
Ingatlannak, berendezésének a rendes óvodai célú használattal együtt járó amortizációját a
Kölcsönadó viseli.
11. Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Ingatlanban csak
Kölcsönadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult átalakítási munkálatokat végezni,
azonban köteles a károk elhárításához szükséges valamennyi intézkedést megtenni. A Szerződő
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnése esetén a Kölcsönadó az
Ingatlanban esetlegesen a Kölcsönvevő által végzett értéknövelő beruházások ellenértékét nem
téríti meg a Kölcsönvevőnek.
12. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idő eltelte előtt a jelen szerződést
csak az EKIF és a Kölcsönvevő együttesen jogosultak az Önkormányzathoz intézett írásbeli
nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási határidővel megszüntetni (pl. abban az esetben,
ha a Kölcsönvevő Eötvös téren folytatott beruházása korábban befejeződik).
13. A jelen szerződés megszűnése esetén Kölcsönvevő köteles az Ingatlant a megszűnés napján a
Kölcsönadó birtokába adni.
14. A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
15. Szerződő Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük
elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek.
16. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
17. EKIF kijelenti, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. §
alapján a bírósági nyilvántartásba bejegyzett Egyház által alapított belső egyházi jogi személy,
képviseletében Selmeczi Zoltán főigazgató képviseleti joggal rendelkezik.
A Szerződő Felek által minden oldalon szignált jelen szerződést a Szerződő Felek annak közös
elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták
alá.
Cegléd, 2020. június 2.
Vác, 2020. június ….
Kölcsönadó részéről:

Kölcsönvevő részéről:

Dr. Csáky András
polgármester

Sági Anikó
intézményvezető
Selmeczi Zoltán
főigazgató

Ellenjegyzem:
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
Pénzügyi ellenjegyzés: Cegléd, 2020. június 2.
Bimbóné Polenyik Anikó
pénzügyi irodavezető

Ellenjegyzem:
Maksáné Kovács Krisztina
pénzügyi és gazdasági főigazgató helyettes
Dr. Csanády Pál
jogi képviselő

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

Iktatószám: C/20169/2020.
Ügyintéző: Gergelyné Csiszár Edit

Tárgy: Fűtőház u. 6. ingatlan használatba adása
Irattári példány melléklete: előterjesztés

81/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat
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.) Használatba adom Cegléd Város Önkormányzata (CVÖ) kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd
belterület 1860 hrsz-ú ingatlant - a CVÖ fenntartásában működő Lövész Utcai Óvoda Fűtőház Utcai
Tagóvodája (2700 Cegléd, Fűtőház utca 6.) telephelyét
1.1. a Váci Egyházmegye Ordináriusa, mint fenntartó (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.) nevében
eljáró Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. a továbbiakban:
Egyházi Fenntartó) részére
1.2. a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda Eötvös téri intézményegysége két csoportjának
átmeneti elhelyezése céljából,
1.3. az Eötvös téri új óvoda megépítésének időtartamára, azaz 2020. július 1-jétől 2023. június 30.
napjáig,
1.4. térítésmentesen, azzal a feltétellel, hogy
1.5. a használatba adott ingatlan kizárólag óvodai nevelés céljára hasznosítható.
2.) Haszonkölcsön szerződést kötök az Egyházi Fenntartóval az 1. pontban felsorolt feltételekkel a
határozat elválaszthatatlan 1. melléklete szerint, a szerződés végleges szövegének kölcsönös
megállapítását követően.
3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Cegléd, 2020. május 28.
Dr. Csáky András
polgármester
A határozatról értesülnek:
5)
6)
7)
8)

Ceglédi KÖH Szervezési Iroda Gergelyné Csiszár Edit – helyben – és általa
Váci Egyházmegye
Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda helyben

melléklet a 81/2020. (V. 28.) polgármesteri határozathoz

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
(tervezet)
mely létrejött
Jogi személy neve: Cegléd Város Önkormányzata
Székhely: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
MÁK törzsszám: 731234
Adószám: 15731230-2-13
KSH jel: 15731230-8411-321-13
Képviseli: dr. Csáky András polgármester
A szerződést ellenjegyzi: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Pénzügyi ellenjegyző: Bimbóné Polenyik Anikó, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi iroda vezetője
mint haszonkölcsönbe adó (a „Kölcsönadó”), és
Jogi személy neve: Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Székhely: 2700 Cegléd, Pesti út 2-4.
Adószám: 18661301-2-13
KSH jel: 18661301 8520 552 13
Képviseli: Sági Anikó intézményvezető), mint haszonkölcsönbe vevő (a jelen szerződésben
"Katolikus Tagóvoda"),
valamint
Jogi személy neve: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Székhelye: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.
Adószám: 18724202-1-13
KSH jel: 18724202-8520-552-13
Képviseli: Selmeczi Zoltán főigazgató), mint a Kölcsönvevő fenntartója (a továbbiakban "EKIF")
A szerződést ellenjegyzi: Maksáné Kovács Krisztina, az EKIF pénzügyi és gazdasági főigazgató
helyettes
Jogi ellenjegyző: Dr. Csanády Pál, az EKIF jogi képviselője
mint haszonkölcsönbe vevő fenntartója
(a továbbiakban együtt: Kölcsönvevő)
szerződő felek együtt: Szerződő Felek között alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
PREAMBULUM
Mivel a Kölcsönvevő "Magyarok Nagyasszonya Katolikus Tagóvodája" Eötvös téri telephelyének
épülete a tervek szerint 2020 őszén lebontásra kerül, az új épület kivitelezése idején az óvodában
működő három csoport ideiglenes elhelyezéséről gondoskodni szükséges. Az óvodai nevelés
zavartalansága érdekében Sági Anikó igazgató és Ócsai Józsefné, a tagóvoda vezetője levélben
fordult Cegléd Város Önkormányzatához, valamint Szecsődi Péter plébános atyához, kérve, hogy
ideiglenes elhelyezést biztosítsanak a gyermekeknek.
A Kölcsönadó a jelen szerződés megkötésével a Katolikus Tagóvoda kérésének
figyelembevételével 2 óvodai csoport ideiglenes elhelyezését, biztosítja.
18. Szerződő Felek rögzítik, hogy
1.1. a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi a 2700 Cegléd, Fűtőház u. 6. szám alatti, Cegléd
belterület 1860. hrsz-ú ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”).
1.2. Kölcsönadó szavatolja, hogy a szakágazati jogszabályokban meghatározott szabványoknak
megfelelő méretű csoportszobákat bocsát rendelkezésre.
1.3. Az Ingatlan 51 (ötvenegy) gyermek óvodai elhelyezésére alkalmas, a vonatkozó jogszabályok
betartása mellett.
1.4. Kölcsönadó kijelenti, hogy az Ingatlan a fenntartásában működő Lövész Utcai Óvoda Fűtőház
Utcai Tagóvodájának telephelye, de annak használatát felfüggesztette, és a 40/2020. (III. 11.)

Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt elnapolt, Tagóvoda megszüntetésére irányuló
átszervezést végrehajtja.
19. Kölcsönadó a 81/2020. (V. 28.) polgármesteri határozat alapján a Kölcsönvevő használatába
adja az Ingatlant, 2020. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig terjedő határozott időre.
Kölcsönadó a használati jog ellenértékeként használati díjat a Kölcsönvevőtől – figyelemmel a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXC. törvény 11. § (13) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre – nem kér.
20. Kölcsönvevő az Ingatlant a következőképpen jogosult használni:
3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanban a Katolikus Tagóvoda kizárólag
óvodai nevelési tevékenységet folytathat;
3.2. a Katolikus Tagóvoda gazdasági-vállalkozási tevékenységet (pl. termek béreltetése) az
Ingatlanban nem folytathat;
3.3. a Katolikus Tagóvoda az Ingatlan egészét jogosult kizárólagosan használni;
3.4. a Katolikus Tagóvoda az Ingatlant és az azokhoz tartozó, a leltár alapján átvett ingó vagyont
rendeltetésszerűen, a szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől
elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult
birtokolni, használni;
3.5. a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlant és a hozzá tartozó ingó vagyont jelen
szerződésben foglaltakon túl Szerződő Felek harmadik személy részére a másik fél engedélye
nélkül használatba nem adhatják;
3.6. a Katolikus Tagóvoda a vagyont dologi joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja;
3.7. Katolikus Tagóvoda köteles az ingatlan, és a hozzá tartozó ingó vagyon használata során a
hatályos jogszabályokat és előírásokat betartani, különösen a nevelési tevékenység végzéséhez
kapcsolódó közoktatási, építési, köztisztasági, közegészségügyi, valamint környezetvédelmi
előírásokat;
3.8. a Katolikus Tagóvoda biztosítja a feladata ellátásához szükséges humán erőforrást (óvónők,
dajkák);
21. Az EKIF vállalja, hogy a szerződés időbeli hatályának tartamára - a Kölcsönadó 1.4. alpontban
rögzített nyilatkozatára figyelemmel - az Ingatlant ideiglenes telephelyként az illetékes
Kormányhivatalnál nyilvántartásba veteti, illetve működési engedélyt kér ezen feladat-ellátási
helyekre, ehhez a Kölcsönadó és a Kölcsönvevő a jelen szerződés aláírásával kifejezett
hozzájárulásukat adják.
22. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a használat teljes időtartama alatt az EKIF (mint
a Kölcsönvevő fenntartója) fizeti meg a rezsi szolgáltatások költségét, különösen is a
következőket: gáz, villamos energia, víz- és csatornadíj, takarítás, szemétszállítás, munka-, tűz
és
környezetvédelmi
szolgáltatások,
tűzoltó-készülékek
javítása,
épület
biztonsági/szabványossági felülvizsgálatai.
23. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel használatba vett
vagyontárgyakra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés fenntartása az EKIF, az óvoda
működtetésével kapcsolatban szükséges felelősségbiztosítás a Kölcsönvevő kötelezettsége.
24. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ingatlan birtokának helyszíni átruházása időpontjáról és a
közreműködők személyéről a későbbiekben egyeztetnek. Szerződő Felek az Ingatlan
birtokának helyszíni átruházásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben a szokásos
adatok mellett rögzítik
7.1. az Ingatlan megtekintett állapotát,
7.2. a leltár szerint átvett, 3.5. alpontban hivatkozott ingó vagyont,
7.3. a kulcsok átadás-átvételének tényét és
7.4. a mérőórák állását.
25. A Kölcsönadó már a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltatók
az Ingatlanban található mérőórákat az EKIF nevére írják és felhatalmazza az EKIF-et arra,
hogy ennek érdekében a szolgáltatóknál eljárjon.

26. Kölcsönadó kijelenti, hogy az Ingatlan olyan mértékben per-, teher-, és igénymentes, hogy
annak hasznosítását harmadik személy joga vagy egyéb körülmény nem akadályozza.
27. Az Ingatlan rendeltetésszerű állapotban tartása és karbantartása a Kölcsönvevő feladata; ezzel
kapcsolatban a Szerződő Felek a következőket kívánják kifejezetten is rögzíteni: az
EKIF/Kölcsönvevő az Ingatlant (erősen) használt állapotban veszi át, az óvoda megnyitását
megelőzően tisztasági festést végez. A jelen szerződés megszűnésével az Ingatlant újabb
tisztasági festés nélkül adják vissza Kölcsönadónak; Szerződő Felek rögzítik, hogy az
Ingatlannak, berendezésének a rendes óvodai célú használattal együtt járó amortizációját a
Kölcsönadó viseli.
28. Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Ingatlanban csak
Kölcsönadó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult átalakítási munkálatokat végezni,
azonban köteles a károk elhárításához szükséges valamennyi intézkedést megtenni. A Szerződő
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnése esetén a Kölcsönadó az
Ingatlanban esetlegesen a Kölcsönvevő által végzett értéknövelő beruházások ellenértékét nem
téríti meg a Kölcsönvevőnek.
29. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idő eltelte előtt a jelen szerződést
csak az EKIF és a Kölcsönvevő együttesen jogosultak az Önkormányzathoz intézett írásbeli
nyilatkozattal 90 (kilencven) napos felmondási határidővel megszüntetni (pl. abban az esetben,
ha a Kölcsönvevő Eötvös téren folytatott beruházása korábban befejeződik).
30. A jelen szerződés megszűnése esetén Kölcsönvevő köteles az Ingatlant a megszűnés napján a
Kölcsönadó birtokába adni.
31. A jelen szerződést a Szerződő Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
32. Szerződő Felek jelen szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során a tőlük
elvárható módon, jóhiszeműen együttműködnek.
33. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
34. EKIF kijelenti, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. §
alapján a bírósági nyilvántartásba bejegyzett Egyház által alapított belső egyházi jogi személy,
képviseletében Selmeczi Zoltán főigazgató képviseleti joggal rendelkezik.
A Szerződő Felek által minden oldalon szignált jelen szerződést a Szerződő Felek annak közös
elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták
alá.
Cegléd, 2020. június 2.
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