
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 20-án meghozott 
határozatai 

 
116/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) döntött a „Cegléd Szabadság tér 8. szám alatti volt bank helyiség és pince bérbeadása és 
a „Gasztróna 2001 Bt. által bérelt Cegléd Szabadság tér 1. szám alatti üzlethelyiség, raktár és 
pince bérleti szerződésének határozatlan időre történő meghosszabbítása” tárgyú 
előterjesztések ZÁRT ülésen történő megtárgyalásáról. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
117/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – fenntartói hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy 

1.) Nem szervezi át gazdálkodó szervezetté (gazdasági társasággá) a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint 

egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) hatálya alá tartozó, önkormányzati fenntartásban működő 

1.1. Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/A.) és 
1.2. Kossuth Múzeum (2700 Cegléd, Múzeum u. 5.) 
költségvetési szerveket (a továbbiakban: Intézmény). 

2.) Elrendeli, hogy a Törvény 2. § (2) bekezdés alapján a további foglalkoztatást biztosító 
munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot az Intézmény dolgozói részére úgy 
kell megtenni, hogy az abban szereplő munkabér összege megegyezzen azzal, mint 
amekkora összegre a közalkalmazott illetményként – ideértve a fizetési osztály és a fizetési 
fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az 
illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – 2020. 
október 31-én jogosult lenne. 

3.) Fedezetet biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére a 2020. október 31-én, 
átalakulás nélkül megszűnő közalkalmazotti jogviszony miatt a Törvény 2. § (6) bekezdése 
alapján esedékes végkielégítésre, illetve távolléti díjra. 

4.) Felhívja az intézményvezetőket, hogy a határozat alapján, kellő időben gondoskodjanak a 
Törvényben előírt munkáltatói intézkedésekről. 

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

 
Határidő: 2020. július 31. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 Intézményvezetők 

 
118/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva, figyelemmel a 

kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 



valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § 
(2), és 3. § (8) bekezdésére: 

1.) módosítja a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.) 355/2017. (XI. 
16.) Ök. határozatával jóváhagyott Alapító okiratát a határozat elválaszthatatlan részét 
képező 1. melléklete szerint. 

2.) jóváhagyja az Ceglédi Városi Könyvtár Alapító Okiratának az 1. pontban foglaltak szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat elválaszthatatlan részét 
képező 2. melléklete szerint. 

3.) felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont alapján kibocsátott okiratok formai 
véglegesítésére, aláírására, valamint a Magyar Államkincstárhoz való megküldésére. 

4.) felkéri a Ceglédi Városi Könyvtár igazgatóját, hogy az intézményi Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását készítse el és nyújtsa be jóváhagyásra. 

5.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
119/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva, figyelemmel a 

kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, 

valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § 
(2), és 3. § (8) bekezdésére: 

1.) módosítja a 2020. november 1-jei hatállyal a Kossuth Múzeum (2700 Cegléd, Múzeum 
utca 5.) Cegléd Város Önkormányzata 354/2017. (XI. 16.) Ök. határozatával jóváhagyott 
2017 november 16-án kelt Alapító okiratát, jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 
1. melléklete szerint. 

2.) jóváhagyja az Kossuth Múzeum Alapító Okiratának az 1. pontban foglaltak szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat elválaszthatatlan részét 
képező 2. melléklete szerint. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont alapján kibocsátott okiratok formai 
véglegesítésére, aláírására, valamint a Magyar Államkincstárhoz való megküldésére. 

4.) felkéri az Kossuth Múzeum igazgatóját, hogy az intézményi Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását készítse el és nyújtsa be jóváhagyásra. 

5.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
120/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – munkáltatói jogkörében, a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 

kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 2. § (1) bekezdése alapján eljárva 
1.) Tájékoztatja – a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal – Kabdebó-

Ladik Lívia Mária közalkalmazottat, a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd, Szabadság tér 
5/A., a továbbiakban: Intézmény) 329/2017. (X. 19.) Ök. határozattal megbízott igazgatóját 
arról, hogy közalkalmazotti jogviszonya a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) erejénél fogva 2020. 



november 1-jén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá 
alakul át. 

2.) Felhatalmazza a Polgármester arra, hogy 
2.1. legkésőbb a Törvény 2. § (1) bekezdésében rögzített 2020. augusztus 1. napjáig írásban 
tájékoztassa az intézményvezetőt közalkalmazotti jogviszonyának a Törvény 1. § (2) 
bekezdése szerinti átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az 
átalakulással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, 
gazdasági és szociális következményeiről. 
2.2. legkésőbb a Törvény 2. § (2) bekezdésében rögzített a 2020. augusztus 15. napjáig írásban 
közölje az intézményvezetővel a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi 
elemeire vonatkozó ajánlatot, mely szerint Kabdebó-Ladik Lívia 
2.2.1. átalakuló jogviszonya a fennálló vezetői megbízást nem érinti; 
2.2.2. munkabérének összege megegyezik azzal, mint amekkora összegre magasabb vezetői 
(intézményvezető) közalkalmazotti illetményként – ideértve a fizetési osztály és a fizetési 
fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az 
illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – 2020. október 
31-én jogosult lenne. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
121/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – munkáltatói jogkörében, a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 

kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 2. § (1) bekezdése alapján eljárva 
1.) Tájékoztatja – a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal – Reznák 

Erzsébet közalkalmazottat, a Kossuth Múzeum (2700 Cegléd, Múzeum u. 5., a továbbiakban: 
Intézmény) 186/2019. (V. 23.) Ök. határozattal megbízott igazgatóját arról, hogy 
közalkalmazotti jogviszonya a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 

2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) erejénél fogva 2020. november 1-jén a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át. 

2.) Felhatalmazza a Polgármester arra, hogy 
2.1. legkésőbb a Törvény 2. § (1) bekezdésében rögzített 2020. augusztus 1. napjáig írásban 
tájékoztassa az intézményvezetőt közalkalmazotti jogviszonyának a Törvény 1. § (2) 
bekezdése szerinti átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az 
átalakulással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, 
gazdasági és szociális következményeiről. 
2.2. legkésőbb a Törvény 2. § (2) bekezdésében rögzített a 2020. augusztus 15-éig írásban 
közölje az intézményvezetővel a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi 
elemeire vonatkozó ajánlatot, mely szerint Reznák Erzsébet 
2.2.1. átalakuló jogviszonya a fennálló vezetői megbízást nem érinti; 
2.2.2. munkabérének összege megegyezik azzal, mint amekkora összegre magasabb vezetői 
(intézményvezető) közalkalmazotti illetményként – ideértve a fizetési osztály és a fizetési 
fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az 
illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – 2020. október 
31-én jogosult lenne. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 



122/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2006. június 26-án kelt Társulási 

Megállapodásának, a jelen határozat elválaszthatatlan melléklete szerinti módosítását. 
2.) Felhatalmazza a Polgármestert, a Társulási Megállapodás módosításának és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
123/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Ingyenes vagyonkezelésbe adja a Hit Gyülekezete (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére 

az önkormányzati tulajdonban lévő Cegléd, külterület 064/2. hrsz-ú, természetben Cegléd, 
Ugyer XII. dűlő 6. szám alatti ingatlan általános iskolai köznevelési közfeladatot szolgáló 
vagyonelemeit a határozat elválaszthatatlan 1. mellékletét képező szerződéstervezetnek 
megfelelő tartalommal. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert 
2.1. az 1. pontban hivatkozott vagyonkezelési szerződés végleges szövegének kialakítására 
és aláírásra, valamint 
2.2. az 1. pontban hivatkozott ingatlanban működő önkormányzati közfeladatot szolgáló 
óvodai telephely (Cegléd, 064/2 hrsz. ingatlanból 90 m2, Cegléd, 066/2 hrsz.) tekintetében 
a közüzemi - áramszolgáltatás, gázszolgáltatás és víz, szennyvízkezelés - díjak használat 
arányában történő megtérítésére vonatkozó átalánydíjas megállapodás megkötésére, illetve 
2.3. az önkormányzati gyermekétkeztetéssel kapcsolatos szerződés(ek) módosítására az 1. 
pontban hivatkozott ellátó hely és érintett tanulói létszám tekintetében, a Gyvt. 21/A. § (3) 
bekezdés b) pontja alapján. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
124/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) jóváhagyja Cegléd Város Önkormányzata és a Ceglédi Tankerületi Központtal kötendő 

vagyonkezelési szerződést módosításokkal egységes szerkezetben. 
2.) Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
 



125/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Ingyenes vagyonkezelésbe adja a Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség 

(2700. Cegléd, Iskola utca 1.), mint köznevelési intézményfenntartó részére az 
önkormányzati tulajdonban lévő Cegléd belterület 2302/1 helyrajzi számú, természetben 
Cegléd, Széchenyi út 16. szám alatti ingatlan államtól átvállalt köznevelési közfeladatot 
szolgáló vagyonelemeit. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban körülírt vagyonkezelési szerződés végleges 
szövegének kialakítására, a szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

3.) Hozzájárul - az 1. pontban rögzített intézkedés előzményeként - a Török János 
Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola szakképző intézménnyel 2013. 
december 30-án kelt vagyonkezelési szerződés megszűntetéséhez. 

4.) Felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban hivatkozott vagyonkezelési szerződést 
megszüntető dokumentum végleges szövegének kialakítására, aláírására és a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
126/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja 14/2020.(I. 23.) Ök. határozatát, 

 
1.1. melynek 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.) Működési támogatást nyújt 12 hónapra időtartamra szólóan a 2020-2021 évi 

költségvetéséből önként vállalt feladatként a területi ellátási kötelezettséggel, feladat-ellátási 

szerződés keretei között egészségügyi alapellátási szolgáltatást nyújtó, nem önkormányzati 

tulajdonban lévő orvosi rendelőben dolgozó következő szolgáltatók részére, szolgáltatónként 

100.000.- Ft/hó, azaz havonta százezer forint összegben: 

1.1. Scandeus Nonprofit Kft. (székhely: Cegléd, Ady Endre u 16.) - dr. Csiszár Géza, III. 

számú felnőtt háziorvosi körzet 

1.2. Triplamed Kft. (székhely: Cegléd, Buzogány u 1.) – dr. Sükösdi László, VII. számú 

felnőtt háziorvosi körzet 

1.3. Medicina Praxis Kft. (székhely: Cegléd, Rákóczi út 34-36- I. em. 7.) – dr. Thanhoffer 

Terézia, IX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

1.4. Szabó Kálmánné dr. Hollósi Gizella Olga e .v. (Cegléd, Szárcsa u 12.), X. számú felnőtt 

háziorvosi körzet 

1.5. dr. Kecskésné dr. Gál Irma e.v. (Cegléd, Vak Bottyán u 2.), XI. számú felnőtt háziorvosi 

körzet 

1.6. Perfect-Med Kft. (székhely: Cegléd, Köztársaság u 19.) – dr. Habony Norbert, XIV. 

számú felnőtt háziorvosi körzet 

1.7. dr. Túri József e.v. (Cegléd, Ady Endre u 16. ), XV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

1.8. Cardio-baby Kft. (székhely: Cegléd, Citera u 17.) – dr. Nagy Miklós, V. számú házi 

gyermekorvosi körzet 



1.9. Pipicz Bt. (székhely: Cegléd, Gubody u 5.) – dr. Pipicz Sándor, II. számú fogászati 

körzet 

1.10. Stumpf és Társa Bt. (székhely: Cegléd, Népkör u 9.) – dr. Stumpf László, III. számú 

fogászati körzet 

1.11. Dentokard Bt. (székhely: Cegléd, Selyem u 9. III. em. 8.) – dr. Székely Tünde, VI/A. 

és VI/B. fogászati körzetek 

1.12. PI2 Bt. (székhely: Cegléd, Népkör u 9.) – dr. Pipicz Imre, VIII. számú fogászati 

körzet” 

1.2. valamint 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2.) Támogatási szerződést köt az 1. pontban felsorolt szolgáltatókkal, melyben előírja 

2.1. a támogatás havi rendszerességgel történő folyósítása időszakának megállapítását 

2020. augusztus hónaptól 2021 július hónapig terjedően; 

2.1. a beszámolás kötelezettségét a támogatási időszak elteltével a felhasználásra 

vonatkozóan és 

2.2. a támogatás felülvizsgálatának lehetőségét a 2.1. pontban megjelölt támogatási 

időszakot követő időszakra vonatkozóan. 

2.) Visszavonja a 45/2020. (II. 13.) Ök. határozatot. 
3.) Jóváhagyja a 126/2020. (VII. 20.) Ök. határozattal módosított 14/2020. (I. 23.) Ök. 

határozat alapján - a területi ellátási kötelezettséggel, feladat-ellátási szerződés keretei 
között egészségügyi alapellátási szolgáltatást nyújtó, nem önkormányzati tulajdonban lévő 
orvosi rendelőben dolgozó szolgáltatók működési támogatására vonatkozó - jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletének megfelelő tartalommal elkészített szerződéstervezetet. 

4.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett szolgáltatókkal a 
támogatási szerződést a 4. pont szerint megkösse, illetőleg a már megkötött szerződéseket 
a 4. pont szerint módosítsa. 

5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedéseket megtételére. 
 
Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
127/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja, a ceglédi TEK II. számú házi gyermekorvosi körzet szolgáltatója – dr. Füle 
Lóránt házi gyermekorvos, címzetes főorvos, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) 
– bejelentését, mely szerint nyugállományba vonul és praxisjogát elidegeníti. 
2.)  Megszűnteti közös megegyezéssel - a szolgáltatóval egyeztetés alatt álló időpontban, 
várhatóan 2020. szeptember 30. napjával - az önkormányzat és a Szolgáltató között 2010. 
november 3. napján megkötött, előzményeit tekintve 1994. április 21. óta érvényben lévő a 
háziorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettséggel (TEK), vállalkozási rendszerben, egyéni 
vállalkozói formában történő működtetéséről szóló megállapodást. 
3.) Jóváhagyja, hogy a ceglédi TEK II. számú területi ellátási kötelezettségű házi 
gyermekorvosi praxis (13009 5135) praxisjogát dr. Dávid Mónika csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakorvos vásárolja meg és - várhatóan 2020. október 1. napjától – 
működtesse, 
4.) Kijelenti, hogy Almafa Gyógyító Kft. (Cg. 13-09-152557) ügyvezetőjével, dr. Dávid 
Mónika szakorvossal feladat-ellátási szerződés köt 

4.1. terület-ellátási érdekből, 



4.2. Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) 
Ök. rendelet 2. melléklet 4. pontjában rögzített II. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet 
és a hozzárendelt iskola-egészségügyi feladatok személyes közreműködéssel történő ellátására, 

4.3. területi ellátási kötelezettséggel, 
4.4. vállalkozás formájában történő működtetésre. 

5.) Nyilatkozik - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által meghirdetett 
háziorvosi praxisjog vásárlásának pályázatához történő felhasználás céljából - arról, hogy 

5.1. dr. Dávid Mónika szakorvossal feladat-ellátási szerződést köt 
5.2. terület ellátási érdekből, 
5.3. a pályázó személyes közreműködésével, 
5.4. határozatlan, de legalább 4 év időtartamra 
5.5. a ceglédi TEK II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására. 

6.) Előzetesen kijelenti, nem zárkózik el attól, hogy a 4. pontban hivatkozott szolgáltató a 
ceglédi TEK II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását a későbbiekben - külön kérelem és 
döntés alapján - magántulajdonú rendelőjében biztosítsa, és ott lássa el területi ellátási 
kötelezettséggel az önkormányzattól átvett, közfinanszírozott egészségügyi alapellátási 
feladatot. 
7.) Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a tartalmi követelményeket alátámasztó iratok 
birtokában, a 2., 3. és 5. pontban rögzített feltételekkel a nyilatkozatokat megtegye, a feladat-
ellátási előszerződést aláírja, majd a feladat-ellátási szerződés végleges szövegét kialakítsa és 
aláírja. 
8.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
128/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Hozzájárul ahhoz, hogy az Almafa Gyógyító Kft. (2700 Cegléd, Bezerédi u. 4., adószám: 

23727782-1-13) a Cegléd Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő Cegléd, 
Kossuth Ferenc utca 17. szám alatti ingatlant a cégbírósági nyilvántartásba telephelyeként 
bejegyeztesse. 

2.) Utasítja Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
129/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) hozzájárulását adja a Gerje Sport Kft. (2700 Cegléd, Madár u. 11.) a Cegléd, belterület 

2008/2. hrsz-ú ingatlanon folyó építési beruházás kapcsán megvalósuló közterületi 
gépjármű várakozóhelyek kialakításához a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képező vázlatrajzokon megjelölt, 1/1 tulajdoni hányadban Cegléd Város Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, belterület 1322, 2016 és 2241 hrsz-ú közterületek 
vonatkozásában. 
 



2.) kijelenti, hogy az 1. pont szerinti gépjármű várakozóhelyek kialakításához anyagi 
támogatást semmilyen jogcímen nem biztosít. 

3.) Utasítja Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. július 30. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
130/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1. Támogatja az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és sporttámogatásról szóló 

8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján a 2020. évi önkormányzati 
sporttámogatási keret jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban 
felsorolt pályázatait, az abban megjelölt összegekkel a 2020. évi költségvetési Sportcélú 
támogatások - bizottsági keret előirányzata terhére. 

2. Felkéri a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, a 
támogatási szerződések megkötésére. 

 
Határidő:      Felelős: dr. Csáky András polgármester 

1. pont esetén: azonnal                                                
2. pont esetén: az anyagi fedezet rendelkezésre állása esetén: folyamatos 

 



Beérkezett pályázatok listája a 130/2020.(VII.20) Ök. határozat melléklete 

Sorszám Pályázó Képviselő Pályázati téma Összköltség 
Igényelt 

összeg 

Megítélt 

támogatás 

1 

Ceglédi Vasutas 

Sportegyesület 

 

Horváth József 

2020. évi működési támogatás (a labdarúgó és 

vízilabda szakosztály kivételével)  

 

49.835.000 Ft 12.000.000 Ft 10.000.000 Ft  

2 
Cevasport Kft 

 
Ványi Zsolt 2020. évi működési támogatás  69.000.000 Ft 20.000.000 Ft 14.000.000 Ft  

3 
Gerje Sport Kft 

 
Filipowicz Krzysztof 

Utánpótlás kosárlabda sportszervezet működtetése, 

utánpótlás csapatok versenyeztetése 2 

korosztályban a bajnokságban, TAO önrész 

finanszírozása 

 

48.620.000 Ft 4.000.000 Ft 0 Ft  

4 
Gerje Basket Kft 

 
Filipowicz Krzysztof 

Női felnőtt kosárlabda csapat Magyar Bajnokság 

(NBI/A) és Európa Kupa szereplésének, 

működésének, és a TAO önrésznek finanszírozása 

 

308.600.000 Ft 35.000.000 Ft 0 Ft  

5 

Ceglédi Elefántkölykök 

Kosárlabda Klub Egyesület 

 

Filipowicz Krzysztof 

Utánpótlás kosárlabda sportegyesület működtetése, 

utánpótlás csapatok versenyeztetése 5 

korosztályban a bajnokságban, TAO önrész 

finanszírozása 

 

89.100.000 Ft 10.000.000 Ft 9 500 000 Ft  



6 

Ceglédi Kézilabda Klub 

Sport Egyesület 

 

Kis Róbert 
2020. évi sportcélú kiadások  

 
50.000.000 Ft 50.000.000 Ft  21 000 000 Ft 

7 

Ceglédi Kék Cápák 

Sportegyesület 

 

Pudics Zsolt 

Ceglédi általános iskolák közötti kézilabda bajnokság 

szervezése, lebonyolítása (2020. november és 2021. 

március), utánpótlás kézilabda tornák szervezése, 

lebonyolítása (6 korosztály részére 2020. 

decemberében és 2021. februárjában). Felnőtt 

csapat működésének támogatása 

 

13.019. 000 Ft 4.000.000 Ft 0 Ft  

8 
SEIJIN SE 

 
Orosz Zoltán 

"Ovi karate" csoport fejlesztéséhez szükséges 

eszközök beszerzése, 2020-ra meghirdetett 

versenyekre való felkészülésre (utazási költség, 

nevezési díj, csapat melegítő készítetésére, 

védőfelszerlések vásárlására) 

 

1.312.000 Ft 512.000 Ft 0 Ft  

Sorszám Pályázó Képviselő Pályázati téma Összköltség 
Igényelt 

összeg 

Megítélt 

támogatás 

9 

Losontzi Diáksport 

Egyesület 

 

Nagyidai Hajnalka 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül Helyi 

rendezvények támogatása címen elnyert pályázat 

megvalósításához önerő igénylése (hat 

versenynapból álló tollaslabda versenysorozat 

megvalósítása) 

 

2.254.369 Ft 254.375 Ft 0 Ft  



10 
Életmód Sport Egyesület 

 
Nagy Krisztián 

Cegléden országos utánpótlás versenyek költség 

támogatása, valamint mester edző bértámogatása  

 

1.320.000 Ft 660.000 Ft 0 Ft  

11 

Ceglédi Kosárlabda 

Egyesület 

 

Lázár László 
Sportegyesület működésének támogatása 

 
78.837.806 Ft 10.000.000 Ft 1.000.000 Ft  

12 

Ceglédi Kettlebell 

Sportegyesület 

 

Majorosi-Lázár Anita 

Eszter 

Sportesemények, sportrendezvények támogatása 

(kiemelten a 09.12-én az egyesület szervezésében 

megrendezendő European Championship World 

League WKSF III. Open Trophy megmérettetésre), 

kiemelkedő sportteljesítmény elismerése, 

világversenyekre való felkészülés támogatása, 

versenyszervezés 

 

1.300.000 Ft 500.000 Ft 500.000 Ft  

13 
Hegesport Egyesület 

 
Hegedűs László 

Sportesemény (Jump Day: Magyarország egyetlen 

és Közép Európa egyik legnagyobb airparkjának 

(Ninja Warrior és az Exatlon pályákhoz hasonló) 

felépítése) megszervezése 

 

1.220.000 Ft 500.000 Ft 0 Ft  

14 

Ceglédi Floorball- és 

Szabadidő Egyesület 

 

Nyíri Tamás 

Sporteszköz beszerzése (2 garnitúra ütő, 2 db kapus 

fejvédő, 40 db labda, amely alapfeltétele annak, 

hogy Cegléd általános iskoláiban heti egy 

alkalommal a 9-12 éves korosztálynak sportolási 

lehetőséget biztosítsanak)      

 

336.000 Ft 224.000 Ft 0 Ft  



 
131/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Pályázatot nyújt be az emberi erőforrások miniszterének a belügyminiszterrel és 

pénzügyminiszterrel egyetértésével meghirdetett Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontja szerinti a Muzeális 
intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) megjelent pályázati kiírásra 
az alábbiak szerint: 

 Pályázati alcél: állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése 
A megvalósítás teljes költségigénye: bruttó: 33.333.333 Ft.  
Megvalósításhoz szükséges saját forrás összege: bruttó 3.333.333 Ft. 
Igényelt támogatási összeg: bruttó: 30.000.000 Ft 
Megvalósítás helyszíne: Cegléd, Múzeum u. 5. szám, 74 hrsz. 

2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét, 3.333.333 
Ft-ot, a 2020. évi költségvetés Céltartalék - Pályázati keretének terhére biztosítja. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására, 
nyilatkozatok megtételére, és eredményes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására és 
a támogatás felhasználására. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

 
132/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Pályázatot nyújt be az emberi erőforrások miniszterének a belügyminiszterrel és 

pénzügyminiszterrel egyetértésével meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontjai szerinti 
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására megjelent pályázati kiírásra az alábbiak 
szerint: 

 Pályázati alcél: a raktári egységek állományvédelmi fejlesztése 
A megvalósítás teljes költségigénye: bruttó: 5.000.000 Ft.  
Megvalósításhoz szükséges saját forrás összege: 0 Ft. 
Igényelt támogatási összeg: bruttó: 5.000.000 Ft 
Megvalósítás helyszíne: Cegléd, Múzeum u. 5. szám, 74 hrsz. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására, 
nyilatkozatok megtételére, és eredményes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására és 
a támogatás felhasználására. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
 
 
 
 
 



133/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Helyreállítja a Turini Százas Küldöttség 1877-es útjának emlékére felállított, a Szabadság 

téren a Református Nagytemplom főbejárata közelében, közterületen álló Emlékoszlopot, 
annak jelentős állagromlása és balesetveszélyes állapota miatt. 

2.) A köztéri alkotás helyreállítására bruttó 2.000.000.- Ft, azaz kétmillió forint összeget 
biztosít Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a köztéri alkotás helyreállításával kapcsolatos 
kötelezettségvállalásra, a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a teljesítési 
határidő megállapítására. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
134/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) tudomásul veszi, hogy a 0410/4 hrsz-ú és a 0410/5 hrsz-ú „kivett szemétlerakó telep” 

megnevezésű ingatlanok művelési ág alól kivonásra kerültek, és a DTkH Nonprofit Kft. 
megfizette a művelésből történő kivonására fizetendő 10.185.520,- Ft földvédelmi 
járulékot,  

2.) hozzájárul, a Cegléd, külterület 0410/4 hrsz-ú, „kivett szemétlerakó telep” megnevezésű, 

1 ha 5511 m2 nagyságú 43,12 AK értékű, 1/1 tulajdoni arányú és a 0410/5 hrsz-ú „kivett 

szemétlerakó telep” megnevezésű 8286 m2 nagyságú, 23,04 AK értékű 1/1 tulajdoni 
arányú ingatlanok értékesítéséhez összesen nettó 10.000.000,- Ft vételáron a DTkH 
Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái u. 248. 0737/12 hrsz.) részére, (0410/4 
hrsz. nettó 6.400.000,- forint, 0410/5 hrsz nettó 3.600.000,- forint) 

3.) hozzájárul, a Cegléd külterület 0411. hrsz.-ú, „kivett szemétlerakó telep” megnevezésű, 

összesen 5 ha 1595 m2 alapterületű, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan értékesítéséhez a DTkH 
Nonprofit Kft részére a végleges adásvételi szerződés kötésekor készített ingatlanforgalmi 
értékbecslési áron, 

4.) hozzájárul, hogy amennyiben a 0411 hrsz-ú terület ingatlanforgalmi értékbecslési ára a 
mindenkori jogszabályokat figyelembe véve a meghatározott értékhatár felett lesz, úgy 
versenyeztetési eljárást ír ki, 

5.) az adásvételi szerződés megkötésének időpontját a felek közösen határozzák meg. 
6.) Felhatalmazza Dr. Csáky András polgármestert, a végleges adásvételi szerződések 

aláírására. 
7.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
 
 
 
 



135/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) meghosszabbítja a Gasztróna 2001 Bt. (székhely: 2700 Cegléd, Hollós u. 29., adószám: 

24559508-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-020660) kérelmére, az általa bérelt Cegléd Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterület 65 hrsz-ú, 
természetben Szabadság tér 1. szám alatti 1252 m2 alapterületű kivett áruház megnevezésű 
ingatlan együttesből a legutóbbi felújítás során kialakult 166 m2 alapterületű üzlethelyiség, 
23 m2 alapterületű raktárhelyiség és 55 m2 alapterületű pince 2014. május 1-jén megkötött, 
2020. július 31-én lejáró bérleti szerződését 2020. augusztus 1-től határozatlan időre. 

2.) 2020. június 25-én meghozott 86/2020. (VI.25.) Ök. határozat alapján Gasztróna 2001 Bt. 
fizetendő bérleti díját a 166 m2 alapterületű üzlethelyiségre vonatkozóan 249.000,- Ft + 
ÁFA/hó, a 23 m2 alapterületű raktárhelyiségre 13.800,- Ft + ÁFA/hó, az 55 m2 alapterületű 
pincehelyiségre pedig 27.500,- Ft + ÁFA/hó összegben határozza meg. 

3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
136/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) bérbe adja a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Cegléd belterület 86/A/1 

hrsz-ú, valóságban Szabadság tér 8. szám alatti 181 m2 alapterületű iroda, üzlethelyiség, 
valamint a hozzá tartozó 100 m2 alapterületű pincehelyiség megnevezésű nem lakás céljára 
szolgáló helyiséget (továbbiakban: Bérlemény) az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, Adószám: 
10197879-4-44, képviseli: Gera Zsolt vezető és Bányai Ilona vezető együttesen) 
(továbbiakban: Bérlő) részére, 2020. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig, vagyis 5 
éves időtartamra, amely a 23/2009. (V.28.) KT. rendelet alapján egy alkalommal további 
5 éves időtartamra meghosszabbítható. 
A bérleti díjat az üzlethelyiségre vonatkozóan 271.500, Ft + ÁFA/hó, valamint a 
pincehelyiségre vonatkozóan 20.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg. 

2.) Hozzájárulását adja, hogy Bérlő az ingatlanon értéknövelő beruházásokat végezzen el. A 
beruházás bérleti díjba való betudása csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával 
lehetséges. 
Felhatalmazza a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t, mint Hasznosítót, hogy erre vonatkozóan 
külön megállapodást köthessen a Bérlővel.  

3.) Nem vállalja a bérlemény akadálymentes bejáratának kialakításához szükséges 
járdaszakasz felújítását, valamint megemelését. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérlő a 
saját költségére tegye akadálymentessé a bérlemény bejáratát azzal a feltétellel, hogy az 
előzetesen szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat (tulajdonosi, közútkezelői) 
beszerezze Cegléd Város Önkormányzatától. 

4.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
 
 



137/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Mötv. 142/A. § (2) bekezdésben 
biztosított hatáskörében eljárva 
 
1.) Elutasítja Sz. Cs. ceglédi lakosnak a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmében 

Cegléd Város Önkormányzata Polgármestere által meghozott C/20848-6/2020 számú 
határozata ellen benyújtott fellebbezését, és helyben hagyja az I. fokú határozatot. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően, az Ákr. 
előírásai szerint elkészített II. fokú határozat önkormányzat nevében történő aláírására. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
138/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) a Dolgozói Alapítvány (székhely: 2700 Cegléd, Pesti út 65., nyilvántartási szám: 13-01-

0000393) Angyal János kuratóriumi tagságát 2020. július 20. napjával visszavonja, 
2.) a kuratóriumi tagjának, 2020. július 21. napjától 2025. június 30. napjáig szóló időtartamra 

kijelöli 
2.1. Dr. Gyarmati Katalin, 2700. Cegléd, Szirom u. 4/d. szám alatti lakost. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
139/2020.(VII. 20.) Ök. határozat 

 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a lakások és helyiségek bérletéről 
szóló többször módosított 23/2009.(V.28.) KT. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjának aa) 
alpontjában megállapított hatáskörében eljárva – úgy határoz, hogy 
 
1.) bérbe adja a Cegléd, Kossuth Ferenc u. 52. II. lh. 3/8. szám alatti 2 szoba összkomfortos 

lakást – a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Dr. Pusztai Dezső főigazgató javaslatára 
– Dr. Sz. F. részére, 2020. augusztus 1. napjától a Toldy Ferenc Kórház és 
Rendelőintézetnél fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya időtartamára. 

2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 


