
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 17-én meghozott 
határozatai 

 

1/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a BÁCSVÍZ Zrt. (6000 
Kecskemét, Izsáki út 13.) legfőbb szervének tagja 
 
1.) Jóváhagyja a mellékelt 2020. évi mérlegbeszámolóját. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

2/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a DTkH Nonprofit Kft. (6000 
Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.) legfőbb szervének tagja 

 

1.) Jóváhagyja a mellékelt 2020. évi mérlegbeszámolót. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

3/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a „Ceglédi Mindennapi 
Kenyerünk” Szociális Szövetkezet (2700 Cegléd, Ugyer XX. dűlő 073/4.) legfőbb szervének 
tagja 
 
1.) Elfogadja a „Ceglédi Mindennapi Kenyerünk” Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2020. 

évi beszámolóját, valamint annak mellékleteként a 2020. évi egyszerűsített éves számviteli 
beszámolót a Szövetkezet 2020. évi tevékenységéről. 

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

 

 

 



4/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontja alapján: 
1.) Megbízza ismételten a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetét (Székhely: 1119 

Budapest, Bikszádi u. 43., telephelye: 2440 Százhalombatta, Csenterics S. u. 3/6., a 
továbbiakban: Szolgáltató) családok átmeneti otthona ellátás biztosítására.  

2.) Ellátási szerződést köt a Szolgáltatóval a vonatkozó jogszabályok szerint, a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal az 1. pontban megjelölt személyes gondoskodás 
ellátására a következő feltételekkel: 
2.1. az ellátási szerződés 5 év határozott időtartamra, 2021. július 1-jétől 2026. június 
30-ig szól; 
2.2. a szolgáltatás ellenértéke: 651.510,-Ft/fő/év, 
2.3. a szolgáltatás fedezetét Cegléd Város Önkormányzata az aktuális 
költségvetésében biztosítja. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt tartalom szerinti szerződésnek az Önkormányzat 
nevében történő aláírására, amennyiben a Szolgáltató részéről az 1. pontban hivatkozott 
feladat ellátásához szükséges valamennyi dokumentum rendelkezésre áll. 

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

5/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló a 1997. évi CXL. törvény 39. § (2) 
bekezdése alapján 
1.) Kezdeményezi – a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII. 11.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján - a Kossuth Múzeum 
(2700 Cegléd Múzeum utca 5.) TerM/29666/2012. nyilvántartási számú működési 
engedélyének módosítását az Emberi Erőforrások Minisztériumánál - az 1. mellékletben 
meghatározott adattartalomnak megfelelően - a kultúráért felelős miniszter által 
rendszeresített formanyomtatványon. 

2.) Kijelenti, hogy 
2.1 a Kossuth Múzeumban őrzött a kulturális javak nyilvántartásba vételét történész, 

muzeológus szakképesítéssel rendelkező személy végezte, mely megfelel a muzeális 
intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges 
képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben foglalt 
előírásoknak; 

2.2 a Kossuth Múzeumban a szakmai munkaköröket a muzeális intézményekben 
foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési 
feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben foglalt előírásoknak 
megfelelő képesítéssel rendelkező személyek látják el; 

2.3 az Önkormányzat biztosítja – a Kossuth Múzeum (törzskönyvi azonosító száma: 
809759) teljes körű fenntartási költségeinek fedezetét. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert 
3.1 az 1. pont szerinti módosítás iránti kérelem és mellékletei szövegének formai 

véglegesítését követő aláírására és 
3.2 az engedélyező szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére történő 

felterjesztésre. 



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

6/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja dr. Csáky András polgármester beszámolóját 

1.1. a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, továbbá 
1.2. a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet – 2020. november 4. és 2021. június 14. napja közötti – 
időszakában, Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében meghozott 
döntéseiről. 

2.) Visszavonja az 1/2021. (I. 8.) polgármesteri határozatot. 

3.) Hatályban tartja 
3.1. a 2020 évben, 87-193. sorszámon meghozott polgármesteri határozatokat, valamint 
3.2. a 2021 évben, 2-221. sorszámon meghozott polgármesteri határozatokat. 

4.) Tudomásul veszi és indokoltnak ismeri el az alábbi önkormányzati rendeletek polgármester 
részéről történt meghozatalát: 

4.1. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 36/2020. (XI. 12.) önkormányzati 
rendelet; 

4.2. a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 23/2009. (V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 37/2020. 
(XI. 12.) önkormányzati rendelet; 

4.3. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. 
(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2020. (XI. 12.) önkormányzati 
rendelet; 

4.4. a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 
szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2020. (XI. 12.) 
önkormányzati rendelet; 

4.5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
40/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet; 

4.6. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 36/2020.(XI. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 41/2020.(XII. 10.) önkormányzati rendelet; 

4.7. a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és 
helyiségek bérletéről szóló 23/2009.(V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 
37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2020. (XII. 10.) 
önkormányzati rendelet; 

4.8. a helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 43/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet; 

4.9. a vagyongazdálkodásról szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 44/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet; 



4.10. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
40/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről szóló 45/2020. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet; 

4.11. a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. 
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 46/2020. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet; 

4.12. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 36/2020.(XI. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 1/2021. (I. 11.) önkormányzati rendelet; 

4.13. a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások 
és helyiségek bérletéről szóló 23//2009. (V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 
37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2021. (I. 11.) önkormányzati 
rendelet; 

4.14. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
3/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet; 

4.15. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 4/2021. (II. 1.) önkormányzati 
rendelet; 

4.16. a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások 
és helyiségek bérletéről szóló 23//2009. (V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 
37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2021. (II. 1.) önkormányzati 
rendelet; 

4.17. Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet; 

4.18. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati 
rendelet; 

4.19. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 8/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelet; 

4.20. a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet; 

4.21. az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 10/2021. (III. 
18.) önkormányzati rendelet; 

4.22. az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 10/2021. (III. 
18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2021. (III. 24.) önkormányzati rendelet; 

4.23. Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet; 

4.24. a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 13/2021. (V. 25.) önkormányzati 
rendelet és 

4.25. a díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet. 

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

 

 

7/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 



 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

1. módosítja az óvodák nyári zárva tartása és ügyeleti rendjéről szóló 61/2021. (II. 15.) 
polgármesteri határozat 1. pont 1.1. alpontját, melynek helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. Meghatározza az alábbiak szerint Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő 
óvodák 2020/2021. nevelési évben érvényes nyári nyitvatartási idejét: 

 „1.1 
Óvoda Zárva tartás ideje 

2021.hónap, nap: 
Nyitva tartó ügyeletes 
óvoda 

Lövész Utcai Óvoda 06.28-07.09 Szép Utcai Tagóvoda 
Malom Téri Tagóvoda 06.28-07.09 Szép Utcai Tagóvoda 
Szép Utcai Tagóvoda 07.12-07.23 Lövész Utcai Óvoda 

   
Széchenyi Úti Óvoda 06.28-07.09 Deák Utcai Tagóvoda 

Budai Úti Tagóvoda 06.28-07.09 Deák Utcai Tagóvoda 
Ugyeri Tagóvoda 06.28-07.09 Deák Utcai Tagóvoda 
Deák Utcai Tagóvoda 07.12-07.23 Széchenyi Úti óvoda 

   
Pesti Úti Óvoda 07.26-08.06 Köztársaság Utcai 

Tagóvoda 
Köztársaság Utcai Óvoda 08.09.-08.19 Pesti Úti Óvoda” 

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

8/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Duna-Tisza Közi Nagytérség 
Konzorcium Gesztora 
 
1. Elfogadja a 2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési 

hulladékgazdálkodási rendszere tárgyú Kohéziós Alapból megvalósuló projekt 2020. évi 
pénzügyi tájékoztatóját az 1-2. melléklet szerint, mely jelen határozat elválaszthatatlan 
részét képezi.  

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

9/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Visszavonja a 191/2019. (VI.20.) Ök. határozatát.  
2.)  ˗ mint az ingatlan-nyilvántartás szerint,  Cegléd Város Önkormányzatának (a 

továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képező Cegléd, külterület 0987/40 hrsz-ú, kivett 



„épület, udvar” megnevezésű, 1 ha 8513 m² nagyságú ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) 
1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa 
2.1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvt.) 13. §-ában 

foglaltak, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
hozzájárul az Ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásához a Gobbi Hilda 
Színjátszó Alapítvány (2737 Ceglédbercel, Ifjúság u. 4.) (a továbbiakban: 
Vagyonszerző) részére.  

2.2. Kijelenti, hogy az Ingatlant, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. 
§ 14a. h) pontja szakgimnáziumi nevelés-oktatás elősegítése, szakmai képzési állami 
feladatok ellátása érdekében, oktatási kulturális és művészeti centrum kialakítása 
céljából adja ingyenesen tulajdonba.  

2.3. Hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg: 
a. a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket a Vagyonszerző viseli. 
b. az oktatási kulturális és művészeti centrum kialakításához az Önkormányzat 

anyagi támogatást semmilyen jogcímen nem vállal. 
c. az Ingatlanra határozatlan idejű, de legalább 15 éves elidegenítési és terhelési 

tilalom kerül bejegyzésre az Önkormányzat javára.  
d. a Vagyonszerző megszűnése vagy a Vagyonszerző közhasznú státuszának 

megszűnése esetén, vagy az ingyenes átruházás alapjául szolgáló feladat 
megszűnése esetén az Ingatlan tulajdonjoga ingyenesen az Önkormányzat 
tulajdonába kerül és a Vagyonszerző sem ráépítés címén, sem jogalap nélküli 
gazdagodás címén igényt az Önkormányzattal szemben nem támaszthat. 

2.4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ingatlan tulajdonjogának ingyenes tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen, és az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja. 

3.) A 0987/40/A hrsz-ú ingatlan részére telki szolgalmi jogot enged. 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: folyamatos Felelős:Dr. Csáky András polgármester 
 3. pont: azonnal 

 

10/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Megállapítja, hogy a 157/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozattal kiírt pályázatra 
beérkezett következő pályázók érvénytelen pályázatot nyújtottak be: 
1.1. a Ceglédi Vasutas Sportegyesület, 
1.2. a Ceglédi Kosárlabda Egyesület és 
1.3. a Ceglédi Kék Cápák Sportegyesület. 

2.) Támogatja az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és sporttámogatásról szóló 
8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján a 2021. évi önkormányzati 
sporttámogatási keret jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban 
felsorolt pályázatait, az abban megjelölt összegekkel a 2021. évi költségvetés Sportcélú 
támogatások előirányzata terhére. 

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



 
Határidő: a 2. pont esetén: az anyagi fedezet rendelkezésre állása esetén folyamatos 
a 3. pont esetén: azonnal Felelős: dr. Csáky András 

polgármester 
 

11/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) a Cegléd, Teleki utca Köztársaság és Puskaporos utca közötti szakaszának forgalmi rendjét 

felülvizsgálta, és dönt az utca Köztársaság utca felől a Puskaporos utca irányába történő 
egyirányúsításáról. 

2.) Utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt a forgalmi rend változás lakosság körében 
történő előzetes meghirdetésére, valamint az egyirányú forgalmi rend érvénybe léptetésére. 

3.) Utasítja VÁRVAG Kft-t a forgalmi táblák legyártatására és érvénybe lépésig takart 
kihelyezésére, a 2. pontban foglaltak végrehajtásának függvényében. 

 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
  2-3 pont: folyamatos 
 

12/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Támogatja, hogy a Cegléd, Kossuth Ferenc utcában (József Attila utca kereszteződésénél) 

1 db Vh Keep kültéri kabinet (a továbbiakban: Trafibox) kerüljön telepítésre. 
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a Trafibox telepítéséhez 2.334.938 Ft + áfa összeget, a 

2021. évi költségvetés Egyéb beruházások költségvetési során biztosítja. 
3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére és nyilatkozatok 

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

13/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) a 77/2019. (III.21.) Ök. határozat 1.) - 4.) pontjait a határozat többi pontjának változatlanul 

hagyása mellett, az alábbiakra módosítja: 
1.)  K-E.M. és E.F. tulajdonát 1/2-1/2 arányban képező, Cegléd, 11503/1 hrsz-ú, kivett 

„zárkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” művelési ágú ingatlanból, a 
telekmegosztási eljárás során kialakuló Cegléd, 11503/5 hrsz-ú, kivett „közforgalom 
elől el nem zárt magánút” művelési ágú ingatlan 368/1820-ad tulajdoni hányadát (368 
m²), az Ölyv utca (11717 hrsz) felöli szabályozási vonallal érintett ingatlanrészét, 
ingyenesen, ajándék jogcímén – út céljára – elfogadja, és tulajdonba veszi. 

2.) megvásárolja a Cegléd, 11503/1 hrsz-ú, kivett „zárkerti művelés alól kivett terület és 
gazdasági épület” művelési ágú ingatlanból, a telekmegosztási eljárás során kialakuló 



Cegléd, 11503/5 hrsz-ú, kivett „közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú 
ingatlan 1452/1820-ad tulajdoni hányadát (1452 m²), legfeljebb bruttó 1.408.440,- Ft, 
azaz egymillió-négyszáznyolcezer-négyszáznegyven forint áron, és a Cegléd, 11503/1 
hrsz-ú, kivett „zárkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” művelési ágú 
ingatlanból a telekmegosztási eljárás során kialakuló Cegléd, 11503/4 hrsz-ú, kivett 
„zárkerti művelés alól kivett terület” művelési ágú ingatlant (161 m²), legfeljebb bruttó 
156.170,- Ft, azaz százötvenhatezer-százhetven forint áron, a 11717 hrsz-ú és 11476 
hrsz-ú utakat összekötő út kialakítása céljából.  

3.) a K-E.M. tulajdonát 1/1 arányban képező Cegléd, 11501/4 hrsz-ú, kivett „lakóház, 
udvar” művelési ágú ingatlanból, a telekmegosztási eljárás során kialakuló Cegléd, 
11501/7 hrsz-ú, kivett „közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú, 145 m² 
nagyságú ingatlant ingyenesen – út céljára – elfogadja, és tulajdonba veszi. 

4.) A 2. pont szerinti ingatlan vételárának forrásaként Cegléd Város Önkormányzatának 
2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 
„Ölyv utca ingatlanvásárlás” sorát jelöli meg. 

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

14/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program - Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-

7.2.1.1-21 azonosítószámú pályázati felhívásra 
1.1 A projekt címe: „Örkényi út fejlesztése Cegléden” 
1.2 A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi száma: Külterület Örkényi út 020 
hrsz.; (065 hrsz. út – 022/48 hrsz. ingatlan közötti szakasz) 
1.3 A beruházás költségigénye nettó:                265.294.060.-HUF. 
 A projekt bruttó költségigénye mindösszesen:    336.923.456.-HUF.  
 Az igényelt támogatás összege:      300.000.000.-HUF. 
A megvalósításhoz szükséges saját forrás összege:            36.923.456.-HUF. 

2.) A megvalósításhoz szükséges 36.923.456-HUF önerő fedezeteként, Cegléd Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Pályázati keretét jelöli meg. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat 
aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, eredményes pályázat esetén a Támogatási 
szerződést aláírja, és gondoskodjon a támogatás felhasználásáról. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
5.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére, a 

pályázat előkészítésére. 
 
Határidő: 1. pont: 2021. július 13. Felelős: 1-4 pont: Dr. Csáky András, polgármester  
   2-5 pont: azonnal                                          5 pont: Vasvári Csaba ügyvezető 
 

 

15/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Támogatja, hogy a Cegléden, a Vörösmarty téren (6096/6 hrsz) 1 db okos közterületi 

illemhely kerüljön kiépítésre.  
2.) Az illemhely kialakításához 35.142.436 Ft forrást biztosít, melynek fedezetéül a Cegléd 

Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati 
rendelet 9. melléklet „Okos közterületi illemhely kialakítása” előirányzatot jelöli meg. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, szerződés 
megkötésére, nyilatkozatok megtételére. 

4.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. október 30. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 4. pont: Vasvári Csaba ügyvezető 
 

16/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) hozzájárul, hogy Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat és 

hatáskörében eljárva Cegléd Város Polgármestere által 2021. január 21-én meghozott 
31/2021. (I. 21.) számú határozatában rögzített, Pali Dog Center Kft. (2700 Cegléd, Déli 
út 70., képviseli: Csehi Pál ügyvezető) által megvásárlásra kerülő Cegléd külterület 
0987/63-as hrsz-ú kivett telephely épület, udvar megnevezésű 7.730 m2 alapterületű 
ingatlan adásvételi szerződés megkötésének határideje a vírushelyzetre való tekintettel 
2021. május 31-ről 2021. augusztus 31-re meghosszabbításra kerüljön. 

2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, mint Hasznosítót a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

17/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1. Értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

1622/17 helyrajzi számú, 1 ha 689 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Külső-Kátai út mellett található ingatlant, HR. Capital Kft. 
(cégjegyzékszám: 13-09-179306, adószám: 25480409-2-13, ügyvezető: Dr. Mondi 
Tamás, székhely: 2724 Újlengyel, József Attila utca 1/a) pályázó részére 39.700.000.- 
Ft + ÁFA (bruttó 50.419.000.- Ft) vételáron. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
3. Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

 

18/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a határozat mellékletét képező „Imatér-A ceglédi Köztársaság utca és Dugovics 

utca sarkán” című tanulmányban körülírt keresztény, szakrális funkciót a 2055/2 hrsz.-ú 
közterület vonatkozásában. 

2.) Felkéri a Humán Bizottságot, hogy elnöke útján kérje ki a ceglédi történelmi egyházak 
véleményét a közterület elnevezése vonatkozásában a következő lehetőségek felvetésével: 
Ima tér, Lélek tér, Szentlélek tér, úgy hogy a képviselőtestület soron következő rendes 
ülésén az elnevezés kérdését a Pelikán szobor elhelyezésével együtt napirendre tudja venni. 

3.) Kezdeményezi a Ceglédi 2055/2 hrsz-ú „kivett gyermek játszótér” megnevezésű ingatlant 
„kivett közpark”-ra átminősítteti az ingatlan nyilvántartásban. 

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

19/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Nem fogadja el az önálló képviselői indítványban megfogalmazott alábbi határozati 

javaslatot. 
„Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2055/2 hrsz (4204,3 m2) területet 

Szent Erzsébet parknak nevezik el.” 

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

20/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Felkéri a Ceglédi Városfejlesztési Kft. vezetőjét, vizsgálja meg a Cegléd, Széchenyi úton 

az óvoda közelében a jogszabályoknak és útügyi szabványoknak megfelelő 
gyalogátkelőhely létesítésének lehetőségét. 

2.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t, hogy a Széchenyi úti Óvoda 
intézményvezetőjével, Ceglédi Rendőrkapitánysággal, az út kezelőjével, valamint a 
területileg illetékes közlekedési hatósággal történt egyeztetést követően a gyalogátkelőhely 
lehetséges helyszínéről, létesítésének műszaki feltételeiről, s annak költségvonzatáról az 
egyeztetések lezárultával tájékoztassa a Képviselő-testületet, a végső döntés meghozatala 
érdekében. 

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

Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
2. pont: 2021. szeptember 23. 
3. pont: azonnal” 

21/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1. Nem támogatja zöldhulladék lerakó udvar és komposztáló önkormányzati önerőből történő 

létesítését a 2021. évi II. törvény által bevezetett, hulladékgazdálkodási ágazatot tejesen 
átalakító jogszabályváltozások miatt. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a DTKH-val zöldhulladék 
átvevő pont kialakításáról, amelyet a DTKH üzemeltetne. 

3. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t, hogy 
a zöld hulladékudvarral kapcsolatos pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

3. pont: folyamatos” 
 

22/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint e törvény 25. § (7) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva 
 
1. engedélyezi a 2021/2022 nevelési évre a Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában 

működő óvodákban és azok tagóvodáiban indítható óvodai csoportok számát - a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatok B) oszlopában foglaltak szerint; 

2. engedélyezi a 2021/2022 nevelési évben az óvodai alapfeladat-ellátás körében 
megszervezett csoportokban a maximális csoportlétszámot a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képező táblázatok E) oszlopában foglaltak szerint. E létszámon belül veszi 
figyelembe a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. 

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

23/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján 
 
1.) Jóváhagyja dr. Csáky András polgármesternek a 86/2021. (II. 15.) polgármesteri 

határozattal megállapított 2021 évi szabadsága ütemezését, ennek megfelelően: 
1.1. 2021 évben 39 munkanap alapszabadsággal, és 2021 évre áthozott 10 nap 
szabadsággal rendelkezik, amit 
1.2. a következő ütemezéssel kíván igénybe venni: 

1.1.) január 0 nap 
1.2.) február 19; 25-26. 3 nap 
1.3.) március 25-26.,31. 3 nap 
1.4.) április 26-30. 5 nap 
1.5.) május 3-7. 5 nap 
1.6.) június 7-11.,23-25. 8 nap 
1.7.) július 12-16. 5 nap 
1.8.) augusztus 16-27. 9 nap 
1.9.) szeptember 3. 1 nap 



1.10.) október 4.; 15. 2 nap 
1.11.) november 5.; 15.; 26. 3 nap 
1.12.) december 27-31. 5 nap 
Összesen 49 nap 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: folyamatos Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

24/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 18. §-a 
alapján 
 
1.) Megállapítja a Képviselő-testület 2021. II. félévre érvényes munkatervét, a határozat 

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

25/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. október 22-i 

ülésnapon, illetve a korábban hozott, de még nem teljesített határozatainak végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 

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

26/2021. (VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Eredménytelennek nyilvánítja a Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Cegléd 

belterület 4/A/4. helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Kőrösi út 4. szám alatti társasházban 
lévő, üzlet megnevezésű, 54 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség 
értékesítésére 2021. május 27-ei határidővel kiírt pályázatot. 

2.) Pályázat ismételt kiírásáról határoz az 1. pontban körülírt helyiség értékesítésére, 
13.000.000,- Ft + ÁFA, azaz általános forgalmi adóval növelt tizenhárommillió forint 
minimális vételáron, mely vételárat a vevő csak egy összegben fizethet meg. 

3.) Utasítja a hasznosító VÁRVAG Nonprofit Kft-t  
3.1. az 1. pontban hivatkozott pályázat érintettjeinek értesítésére, valamint 
3.2. a 2. pontban hivatkozott új pályázat kiírására és lebonyolítására. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

27/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Dönt arról, hogy a Termálfürdő területén illemhely kialakítására további 2.300.000 Ft saját 

forrást biztosít. 
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezet összegét a 2021. évi költségvetés 

egyéb beruházások során biztosítja. 
3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére és nyilatkozatok 

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

28/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Cegléd Város Önkormányzata a Cegléd 01028/1 hrsz-ú  ingatlan tulajdonosai részéről a 

tulajdoni hányaduk tulajdonjogának önkormányzat javára történő ingyenes felajánlást 
nem fogadja el. 

2.) A Képviselő-testület a felajánlást az érintett tulajdonosoknak megköszöni. 
3.) A Képviselő-testület utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a felajánlók 

döntésről való értesítéséről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

29/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Cegléd Város Díszpolgára posztumusz kitüntető címet adományoz Cegléd város néhai 

plébánosa, Kiszel Mihály címzetes prépost, címzetes esperes részére. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

30/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Cegléd Város Díszpolgára posztumusz kitüntető címet adományoz Csendes István 

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

 

31/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Tudomásul veszi, hogy Turcsik Tímea, a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (2700 Cegléd, 

Deák u. 3., a továbbiakban: BÖVI) intézményvezetője 2021. augusztus 23-ától fizetés 
nélküli szabadságot vesz igénybe. 

2.) Megbízza dr. Galambosi Jánosné intézményvezető-helyettest 2021. augusztus 23-ától 
2022. szeptember 30-ig a BÖVI intézményvezetői feladatkörének ellátásával, az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés alapján. 

3.) A 2. pont szerinti megbízás értelmében dr. Galambosi Jánosné havi illetményét – F fizetési 
osztály, 14. fizetési fokozat – az alábbiak szerint határozom meg: 
3.1. garantált illetmény 490 310 Ft 
(egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 

valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklet) 

3.2. szakdolgozó, védőnő kiegészítő díjazása 43.299 Ft 
(az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. 
§) 

3.3. illetménykiegészítés 87.566 Ft 
(az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 76/A. 
§) 

3.4. illetmény pótlék (vezetői juttatás) 100.000 Ft 
(Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 
szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdés) 

3.5. Összesen: 721.175 Ft 
4.) Felhatalmazza a Polgármestert az intézményvezető 

4.1. illetményének jogszabályon alapuló további módosítására azzal a feltétellel, hogy 
mértéke a 3.5. pontban megállapított illetménynél alacsonyabb nem lehet; 

4.2. átmenetileg más védőnő munkakörébe tartozó feladatokkal való megbízására, és 
jelentős – heti 20 órát meg nem haladó – többletmunka végzése esetén, illetményén 
felül a végzett munkával arányos helyettesítési díj 100/2021. (III. 18.) polgármesteri 
határozat alapján történő megállapítására. 

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

32/2021.(VI. 17.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról és munkájuk 
elismeréséről szóló 15/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján 
 
1.) „A 2021. év köztisztviselője” elismerésben részesíti Kökényné Ecseri Terézia vezető-

főtanácsost, a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Iroda földügyi igazgatási 
ügyintéző munkakörben dolgozó közszolgálati tisztviselőjét. 

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



Határidő: 2021. július 1. Felelős: dr. Csáky András polgármester 
 

33/2021.(VI. 17.) 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. 40. II. lh. 4. emelet 13. ajtószám alatti 2 szoba 

komfortos lakást – a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Dr. Pusztai Dezső János 
főigazgató javaslatára – Dr. P. M. részére, 2021. július 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 
 


