
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. május 20 -ára tervezett, 
de a veszélyhelyzet miatt elmaradt ülésre előterjesztett anyagok kapcsán meghozott 

polgármesteri határozatok 
 

184/2021. (V. 20.) 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 az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi 

ellátásáról szóló, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező értékelést, a 
feladatellátásban résztvevő 
1.1. Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, 
1.2. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság, 
1.3. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda,  
1.4. Ceglédi Rendőrkapitányság 
jelentései és beszámolói alapján. 

2.) Megköszönöm a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásában résztvevő 
intézmények dolgozóinak a 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: 2021. május 31. Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

185/2021. (V. 20.) 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 TV Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki utca 12.) 2020. 

évi mérlegbeszámolóját. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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

186/2021. (V. 20.) 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 VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú 

Kft. (2700 Cegléd, Gubody utca 28.) 2020. évi mérlegbeszámolóját. 



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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

187/2021. (V. 20.) 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 „Kossuth Művelődési Központ” Közhasznú Nonprofit Kft., (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 5/A) 2020. évi mérlegbeszámolóját. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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

188/2021. (V. 20.) 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 TV Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki utca 12.) 2021. 

I. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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

189/2021. (V. 20.) 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 VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú 

Kft. (2700 Cegléd, Gubody utca 28.) 2021. I. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 
3.)  
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 
 
 
 



190/2021. (V. 20.) 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 „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft., (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 5/A) 2021. I. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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

191/2021. (V. 20.) 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 állapítok meg a 2021. gazdasági évre vonatkozóan prémiumfeltételeket és prémiumot 

az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői 
részére, a 2022. évi önkormányzati költségvetés kiadásainak csökkentése indokával. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

192/2021. (V. 20.) 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.) hozzájárulok, hogy a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft. (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 5/a., cégjegyzékszám: 13-09-184838, adószám: 25844247-2-13) „9499 M.n.s. 
egyéb közösségi, társadalmi tevékenység” főtevékenységének a helyébe a „9004 Művészeti 
létesítmények üzemeltetése” lépjen mint főtevékenység 

2.) hozzájárulok, hogy a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft tevékenységei 
körében a „4788 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme” és a „4797 Csomagküldő internetes 
kiskereskedelem” tevékenységek felvételre kerüljenek 

3.) hozzájárulok, hogy a társaság tevékenységi köréből az alábbi tevékenységek törlésre 
kerüljenek: 

1820 Egyéb sokszorosítás 
5629 Egyéb vendéglátás 
7320 Piac-, közvélemény-kutatás 
7912 Utazásszervezés 
8110 Építményüzemeltetés 
8412 Egészségügy, oktatás egyéb szociális szolgáltatás 

igazgatása 



4.) a fentiek alapján aláírom a módosított Alapító Okiratot 
5.) felhívom a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változás cégnyilvántartásban történő 

átvezetéséről. 
6.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges 

intézkedéseket megtegye.  
 
Határidő:  azonnal Felelős a határozat 1-4., 6. pontban: Dr. Csáky András polgármester 
                                     A határozat 5. pontjában: Détári-Lukács Ágnes ügyvezető  
 

193/2021. (V. 20.) 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.) hozzájárulok ahhoz, hogy a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 5/a., cégjegyzékszám: 13-09-184838, adószám: 25844247-2-13) a Cegléd 
12307 hrsz-ú, Cegléd, Fürdő út 27-29. szám alatti ingatlant telephelyként használja, azt 
telephelyként az illetékes Cégbíróságnak bejelentse. 

2.) a fentiek alapján aláírom a módosított Alapító Okiratot 
3.) felhívom a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változás cégnyilvántartásban történő 

átvezetéséről. 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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

194/2021. (V. 20.) 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.) Megbízom a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft. (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 5/a., cégjegyzékszám: 13-09-184838, adószám: 25844247-2-13) 
könyvvizsgálójának a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft-t (1097 Budapest, Vaskapu 
utca 1/a. II/ 1., adószám: 11500078-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-731880) 

2.) A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Gulyás Csaba 
3.) A megbízás időtartama 2021. június 1-től 2026. május 31-ig terjedő időszak.  
4.) A könyvvizsgáló díjazását 450.000 Ft + Áfa/év összegben állapítom meg.   
5.) A fentiek alapján aláírom a módosított Alapító Okiratot. 
6.) Felhívom a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változás cégnyilvántartásban történő 

átvezetéséről. 
7.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal         Felelős a határozat 1-5., 7. pontban: Dr. Csáky András polgármester 
                                           A határozat 6. pontjában: Détári-Lukács Ágnes ügyvezető  



195/2021. (V. 20.) 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 polgármesteri 
d ö n t é s t  hozom: 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviseletében  
 
1.) Elfogadom az Cegléd Város Önkormányzata költségvetési szerveinél működtetett belső 

kontrollrendszerről készített 2020. évi vezetői nyilatkozatokat az alábbiak szerint: 
a.) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozata 
b.) Cegléd Város Önkormányzat vezetői nyilatkozata 
c.) Széchenyi Úti Óvoda intézményvezető vezetői nyilatkozata 
d.) Pesti Úti Óvoda intézményvezető vezetői nyilatkozata 
e.) Lövész Utcai Óvoda intézményvezető vezetői nyilatkozata 
f.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézményvezető vezetői nyilatkozata 
g.) Kossuth Múzeum intézményvezető vezetői nyilatkozata 
h.) Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezető vezetői nyilatkozata 

2.)  Utasítom a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

196/2021. (V. 20.) 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 
polgármesteri döntést hozom:  
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviseletében  
1.) Megállapítom Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi maradványát 1.736.403.604 Ft-ban 

az 1. melléklet szerint. 
2.) Elfogadom Cegléd Város Önkormányzata és Intézményeinek 2020. évi maradvány 

kimutatását a 2. mellékletben foglaltak szerint. 
3.) Az Intézmények 2020. évi maradványát 13.551.648 Ft összegben elvonja, fedezeti forrást 

nem képez. 
4.) Az Önkormányzat az 1.706.041.973 Ft maradványát a megtervezett működési és 

felhalmozási kiadások teljesítésére fordítja. 
4.1. Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzat-módosítás szükséges: 
4.1.1. finanszírozási bevétel csökken 71.237.718 Ft, 
4.1.2. felhalmozási bevételek növekedik 71.237.718 Ft. 

5.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

197/2021. (V. 20.) 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 
polgármesteri d ö n t é s t  hozom: 

 



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviseletében  
1.) Elfogadom Cegléd Város Önkormányzata 2021. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről 

készített beszámolót. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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

198/2021. (V. 20.) 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 
polgármesteri d ö n t é s t  hozom: 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviseletében  
 
1. Tudomásul veszem és elfogadom a Magyar Államkincstár „Cegléd Város Önkormányzata 

és az általa irányított költségvetési szervek ellenőrzéséről” - címmel készített ellenőrzési 
jelentését. 

2. Elfogadom a Magyar Államkincstár jelentésében megfogalmazott megállapítások és 
javaslatok megvalósítására összeállított intézkedési terveket Cegléd Város Önkormányzata 
költségvetési szerveinél az alábbiak szerint: 
a) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal intézkedési terve; 
b) Cegléd Város Önkormányzata intézkedési terve; 
c) Széchenyi Úti Óvoda intézkedési terve; 
d) Pesti Úti Óvoda intézkedési terve; 
e) Lövész Utcai Óvoda intézkedési terve; 
f) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézkedési terve; 
g) Kossuth Múzeum intézkedési terve; 
h) Ceglédi Városi Könyvtár intézkedési terve. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

199/2021. (V. 20.) 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 2022. 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 2022. 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 
 

200/2021. (V. 20.) 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. Döntök a Cegléd Város településrendezési eszközei felülvizsgálata során lefolytatott 

előzetes tájékoztatási szakasz lezárásáról. 
2. Támogatom a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti, változással 

érintett területek tekintetében Cegléd Város Településrendezési Eszközeinek 
felülvizsgálatát (HÉSZ, SZT, TSZT). 

3. Felkérem a tervezési feladattal megbízott PESTTERV Kft.-t, hogy a 2. pontban 
foglaltaknak megfelelően Cegléd Város Településrendezési Eszközei felülvizsgálatának 
véleményezési tervdokumentációját elkészítse. 

4. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

201/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése 
alapján a Gazdasági Bizottság járdák építésének és felújításának támogatásának pályázati 
kiírására irányuló döntési jogát visszavonva, Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Pályázatot hirdetek a 2021. évi Járdaépítési program keretében a lakossági önerőből 

történő járda építés és felújítás támogatására, a határozat elválaszthatatlan részét képező 
mellékletében foglalt szöveggel, Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletben e célra elkülönített 
összegben. 

2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a pályáztatással kapcsolatos feladatok 
ellátására.  

 
Határidő: az 1. pont tekintetében: 2021. május 25. 

 a 2. pont tekintetében: folyamatos  
Felelős: 1. pont tekintetében:Dr. Csáky András polgármester, 

  2. pont végrehajtásáért: a Beruházási és Közbiztonsági Iroda vezetője  
 



202/2021. (V. 20.) 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 a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

1622/20 helyrajzi számú, 2 ha 305  m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Külső-Kátai út mellett található ingatlant, TS. INTEGRAL Bt. 
(cégjegyzékszám: 13-06-017958, adószám: 24538994-2-13, ügyvezető: Tarsoly Zsolt, 
székhely: 2700 Cegléd, Mária utca 32.) pályázó részére 87.300.000 Ft + ÁFA (bruttó 
110.871.000.- Ft) 

2.) Tudomásul veszem, hogy pályázó a vételár 50%-át hitelből kívánja megfizetni. 
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

203/2021. (V. 20.) 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 a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

8268/29 hrsz-ú, 5 ha 2242 m2  térmértékű, kivett mocsár megnevezésű, valóságban 2700 
Cegléd, Csikós Szél utca mellett található ingatlant Dr. Dombi Csaba Ábel (anyja 
leánykori neve: Finna Enikő,  születési helye/ideje: Marosvásárhely 1981. 03. 04. címe: 
2700 Cegléd, Csikós Szél u. 9.) pályázó részére 20.200.000.-Ft + ÁFA 
(bruttó:25.654.000.-Ft) vételáron. 

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

204/2021. (V. 20.) 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 értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 

9376/2, 9376/3, 9376/10, 9376/11 hrsz-ú, természetben 2700 Cegléd, Kukoricás út mellett 
található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat. 

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

 



205/2021. (V. 20.) 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.) Kijelölöm értékesítésre a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, 

Cegléd belterület 2525/A/4 hrsz-ú, természetben 2700 Cegléd, Juhász Gyula u. 19. 4. 
ajtószám alatt található 47 m2 alapterületű lakást Abonyi Pálné bérlő hozzájárulásával fia, 
Abonyi Attila részére, az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított bruttó 
3.400.000,- Ft forgalmi értéken. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft.- t a szükséges intézkedések megtételére. 
3.) A bevétel céljának felhasználásáról később születik döntés a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

206/2021. (V. 20.) 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.) meghosszabbítom Csaba Jánosné egyéni vállalkozó (székhely: 2700 Cegléd, Perczel u. 

16/A., nyilvántartási szám: 2203429, adószám: 50072639-1-33) kérelmére tekintettel, az 
általa 2001. június 1. óta bérelt és legutóbb 2016. június 1-től meghosszabbított Cegléd 
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd belterület 52 helyrajzi 
számú, természetben Cegléd, Szabadság tér 5. szám alatti 739 m2 alapterületű kivett 
üzemként nyilvántartott ingatlanból 31 m2 alapterületű üzlethelyiségre vonatkozó 
bérleti szerződését 2021. június 1-től határozatlan időre. 

2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

207/2021. (V. 20.) 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 Sportcsarnok Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) 2020. évi 

mérlegbeszámolóját. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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



208/2021. (V. 20.) 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 Termálfürdő Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.) 2020. 

évi mérlegbeszámolóját. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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

209/2021. (V. 20.) 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 Városfejlesztési Kft. (2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I. emelet 2.) 

2020. évi mérlegbeszámolóját. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 
 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

210/2021. (V. 20.) 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 Sportcsarnok Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) 2021. I. negyedévi 

tájékoztató adatszolgáltatását. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

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

211/2021. (V. 20.) 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 Termálfürdő Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.) 2021. 
I. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását. 



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

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

212/2021. (V. 20.) 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 Városfejlesztési Kft. (2700 Cegléd, Szabadság tér 2. I. emelet 2.) 

2021. I. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását. 
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

213/2021. (V. 20.) 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.) hozzájárulok, hogy a Ceglédi Termálfürdő Kft. (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29., 

cégjegyzékszám: 13-09-092498, adószám: 12919400-2-13) a Cegléd 12308 hrsz-ú Aqua 
Centrum és a Cegléd 12324 hrsz-ú Ceglédi Apartmanpark és Kemping, ingatlanokat 
telephelyként használja, azt telephelyként az illetékes Cégbíróságnak bejelentse. 

2.) a fentiek alapján aláírom a módosított Alapító Okiratot 
3.) felhívom a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változás cégnyilvántartásban történő 

átvezetéséről. 
4.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a 

szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
Határidő:  azonnal Felelős a határozat 1, 2, 4. pontban: Dr. Csáky András Polgármester 
                                   A határozat 3. pontjában: Szűcs Ádám ügyvezető  
 

214/2021. (V. 20.) 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.) Megbízom a Ceglédi Termálfürdő Kft. (2700 Cegléd, Fürdő út 27-29., cégjegyzékszám: 

13-09-092498, adószám: 12919400-2-13 könyvvizsgálójának a GMB Holding Pénzügyi 
Szolgáltató Kft-t (1097 Budapest, Vaskapu utca 1/a. II/ 1., adószám: 11500078-2-43, 
cégjegyzékszám: 01-09-731880) 

2.) A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Gulyás Csaba 
3.) A megbízás időtartama 2021. június 1-től  2026. május 31-ig terjedő időszak. 



4.) A könyvvizsgáló díjazását 980.000. Ft + Áfa/év összegben állapítom meg. 
5.) A fentiek alapján aláírom a módosított Alapító Okiratot. 
6.) Felhívom a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változás cégnyilvántartásban történő 

átvezetéséről. 
7.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal         Felelős a határozat 1-5., 7. pontban: Dr. Csáky András Polgármester 
                                               A határozat 6. pontjában: Szűcs Ádám ügyvezető   
 

215/2021. (V. 20.) 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.) Megbízom a Ceglédi Sportcsarnok Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 33., cégjegyzékszám: 

13-09-116546, adószám: 14126578-2-13) könyvvizsgálójának a GMB Holding Pénzügyi 
Szolgáltató Kft-t (1097 Budapest, Vaskapu utca 1/a. II/ 1. adószám: 11500078-2-43, 
cégjegyzékszám: 01-09-731880) 

2.) A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Gulyás Csaba 
3.) A megbízás időtartama 2021. június 1-től 2026. május 31-ig terjedő időszak. 
4.) A könyvvizsgáló díjazását 550.000 Ft + Áfa/év összegben állapítom meg. 
5.) A fentiek alapján aláírom a módosított Alapító Okiratot. 
6.) Felhívom a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a változás cégnyilvántartásban történő 

átvezetéséről. 
7.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 
Határidő: azonnal         Felelős a határozat 1-5., 7. pontban: Dr. Csáky András Polgármester 
                                               A határozat 6. pontjában: Ványi Zsolt ügyvezető 
 

216/2021. (V. 20.) 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.) A 2021. évben, „Cegléd Város Egészségügyéért” szakmai elismerésben részesíti 

1.1. Csáki Ilona Mária fogászati asszisztenst 
1.2. Dér Ilona ápolási igazgatót 
1.3. Dr. Tatár Domokos osztályvezető főorvost 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az elismerő oklevél kerüljön 
átadásra a rendelet szerint. 

 
Határidő: 2021. a Semmelweis Napi ünnepség időpontja 
Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

 



217/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1. „Cegléd Város Pedagógiai Díjban részesítem 2021-ben”: 

1.1. Czigány Károlyné óvodapedagógust, 
1.2. Czinege Imre nyugalmazott igazgatót, 
1.3. Etédiné Kovács Mária pedagógust. 

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

218/2021. (V. 20.) 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, Juhász Gyula u. 19. 1. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására 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.)meghosszabbítom I. É., Cegléd belterület 2525/A/1 hrsz.-ú, természetben Cegléd, Juhász 

Gyula u. 19. 1. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási 
és Népjóléti Bizottsága 90/2019. (V.21.) KON határozata alapján 2019. június 6-án kötött 
bérleti szerződését 2021. június 1. napjától öt évre. A bérleti szerződés megszűnésének 
időpontja: 2026. május 31. 

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

219/2021. (V. 20.) 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, Juhász Gyula u. 19. 4. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására 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.) meghosszabbítom A. P.-né, Cegléd belterület 2525/A/4 hrsz.-ú, természetben Cegléd, 

Juhász Gyula u. 19. 4. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város Önkormányzata Kulturális, 
Oktatási és Népjóléti Bizottsága 91/2019. (V.21.) KON határozata alapján 2019. június 7-
én kötött bérleti szerződését 2021. június 1. napjától két évre.  
A bérleti szerződés megszűnésének időpontja: 2023. május 31. 

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



220/2021. (V. 20.) 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, Szérűskert u. 30. 1. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására 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.) meghosszabbítom K. P., Cegléd belterület 8073/3/A/1 hrsz.-ú, természetben Cegléd, 
Szérűskert u. 30. 1. ajtószám alatti lakásra Cegléd Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási 
és Népjóléti Bizottsága 93/2019. (V.21.) KON határozata alapján 2019. június 6-án kötött 
bérleti szerződését – visszamenőleges hatállyal – 2021. május 1. napjától öt évre. A bérleti 
szerződés megszűnésének időpontja: 2026. április 30. 
2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

221/2021. (V. 20.) 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.) Kormány elvi döntése alapján -a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében - Cegléd Város Önkormányzatát megillető 388 millió forint 
támogatást az alábbiak szerint használom fel: 

 1. Működési célú kiadásra 324.354.000 Ft; 
 2. Fejlesztési célú kiadásra: 63.646.000 Ft. 
2.) A Támogatói Okirat kiadásához szükséges dokumentumokat aláírásommal ellátom, 

valamint a szükséges nyilatkozatokat megteszem, és gondoskodom a támogatás 
felhasználásáról.  

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


