
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 20-án meghozott 

határozatai 

 

 

318/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló 

szöveges beszámolót. 

 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

319/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Az építményadóról szóló 28/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 5. § a) bekezdésében 

meghatározott az építmények hasznos alapterületére kivetett adó mértékét 600 Ft/m2–rel 

változatlanul hagyja; 

2.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 29/2010. (XII. 23.) önkormányzati 

rendeletének 2. §-ban foglalt adómértéket változatlanul hagyja. 

3.) A helyi iparűzési adóról szóló jelenleg hatályos 30/2010. (XII. 23.) önkormányzati 

rendeletének 2. §-ban foglalt adómértéket változatlanul hagyja. 

4.) Az idegenforgalmi adóról szóló 31/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének 1. §-ban 

foglalt adómértéket változatlanul hagyja. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

320/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a Gazdasági Bizottság 

205/2022. (VII. 28.) GB. határozatára 

 

1.) Elnapolja a 2023. januári rendes ülésére a Cegléd Város Önkormányzata bizottságai által 

kezelt pályázati támogatási keretek felhasznállásának szabályairól szóló11/2011. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést. 

2.) Felveszi 2023. I. félévi munkatervébe az 1. pontban körülírt napirendet. 

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

 

Határidő: 2023. január 19. Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 



321/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1) Hozzájárul ahhoz, hogy a Török és Társa Gyermekegészségügyi Szolgáltató Bt. 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 

 

322/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) felkéri a polgármestert az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzat 

100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére energiatakarékos fényforrások 

beszerzésére, és az ahhoz kapcsolódó beszerzési eljárás lebonyolítására. 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti beszerzési eljárással kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére, a kapcsolódó szerződések aláírására. 

 

3.) kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont szerinti energiatakarékos fényforrások 

beszerzése céljából nettó 5.000.000,- Ft-ot a 2022. évi költségvetés Ingatlanok értékesítése 

bevételéből biztosítja.  

 

4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedéseket megtételére. 

 

Határidő: az 1-2. pontok esetén: 2022. november 30. Felelős: Dr. Csáky András 

polgármester 

  3. pont: azonnal 

 4. pont esetében: folyamatos 

 

323/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) felkéri a polgármestert, és a Várvag Kft. ügyvezetőjét, az önkormányzat tulajdonában álló, 

a határozati javaslat mellékletét képező indikatív árajánlatban szereplő épületek födém 

hőszigetelése tekintetében beszerzési eljárás lebonyolítására. 

 

2.) felhatalmazza a polgármestert, a Várvag Kft. ügyvezetőjét, az 1. pont szerinti beszerzési 

eljárással kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, vállalkozási szerződés megkötésére.  

 

3.) kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont szerinti munkálatok elvégzése céljából 

maximum bruttó 53.845.292 Ft-ot a 2023. évi költségvetés Ingatlanok értékesítése 

bevételéből biztosítja. 

 



4.) Felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés megalkotásáig, számszerűsítve 

mutassa be, hogy milyen megtakarítások érhetők el a következő beruházások 

vonatkozásában: Kossuth Művelődési Ház - napelem 

 Sportcsarnok – napelem 

 Deák utcai óvoda, bölcsőde termálvízzel való fűtése. 

 

5.) Megállapítja, hogy a Várvag Kft. 2022. évi költségvetésének terhére a mellékletben 

szereplő beruházások megkezdhetőek.  

 

6.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedéseket megtételére. 

 

Határidő: az 1-2. pontok esetén: 2022. november 7.  Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

  3-5 pont: azonnal 

 6. pont esetében: folyamatos 

 

324/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Támogatja a 2014.06.12-én kelt, Cegléd, belterület 355. helyrajzi számom nyilvántartott 

(Cegléd Hollós utca 20.) Ingatlanra vonatkozó, „Használatba adási szerződés” módosítását 

a mellékletként csatolt szerződéstervezet szerint.  

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban szereplő szerződésmódosítás aláírására. 

 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

325/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Dönt arról, hogy Cegléd Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására 

irányuló Integrációs Programban nem kíván részt venni.  

 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

326/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Módosítja a 96/2022. (III. 24.) Ök. határozattal jóváhagyott és a 189/2022. (V. 19.) Ök. 

határozattal valamint a 264/2022.(VII. 28.) Ök. határozattal módosított 2022. évi 

közbeszerzési tervet a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint. 



2.) Egyik eljárásban sem alkalmazza a Kbt. 33. §, 34. § és 114. § (11) bekezdésében a 

fenntartott szerződésekre vonatkozó előírásokat, az eljárásokban az ajánlattevők részvételi 

jogát nem kívánja korlátozni, fenntartani. 
 

3.) Egyik eljárásban sem él azzal a jogával, hogy a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az 

eljárást lezáró döntést magához vonja. 

•  

4.) Felhatalmazza a polgármestert a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként 

megkötésre kerülő szerződés aláírására. 

 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

327/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) helyt ad az ELASTIC’91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1095 Budapest, Ipar 

utca 2. B. lház. 1. em. 9.) kérelmének, és a 2021. december 29-én, „Cegléd város 

köztisztasági feladatainak ellátása 4 évre” tárgyában megkötött Vállalkozási Szerződés 

szerint jelenleg érvényes nettó vállalkozási díjat – 2022. november 1-jétől – 10 %-kal 

megemeli. 

2.) biztosítja az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az 1.) pontban rögzített díjemelés 

mértékét. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően módosított 

Vállalkozási szerződés aláírására.  

4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő: 2022. november 1. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

328/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) tudomásul veszi a Cegléd, belterület 5396/68 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában a 

versenyeztetési eljárás során nyertes pályázónak nyilvánított Steigervald Anett ceglédi 

lakos szerződéskötéstől történő visszalépését, és rögzíti, hogy a pályázati biztosítékul általa 

megfizetett 50.000,-Ft összeg bánatpénzként a pályázat kiíróját illeti meg, 

 

2.) hozzájárul - a 243/2022.(VI.23.) Ök. határozatot alapul véve - ahhoz, hogy a Cegléd, 

5396/68 hrsz-ú ingatlan ismételt versenyeztetési eljárás útján kerüljön értékesítésre, 

 

3.) utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

 



329/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) meghosszabbítja a Z4Delta Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1107 Budapest, Fogadó 

u. 4., cégjegyzékszám: 01-09-959527, adószám: 23311002-2-42, képviseli: Csoknyay 

Zoltán ügyvezető) kérelmére tekintettel, Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos 

tulajdonában lévő Cegléd belterület 43 helyrajzi számú, természetben Cegléd, Kossuth tér 

10. szám alatt található 1208 m2 alapterületű ingatlanból 232 m2 alapterületű üzlet 

megnevezésű, nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződését további 

5 évvel, azaz 2022. november 15-től 2027. november 14-ig. 

 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

330/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Nyilatkozik arról, hogy nem él elővásárlási jogával a Cegléd belterület 2738/A hrsz-ú, 

egyéb épület megnevezésű, 23 m2 területű, a valóságban Cegléd, Rákóczi út 18-20. szám 

alatti ingatlan adásvétele vonatkozásában. 

 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 

 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a 

szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

331/2022. (X.20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

1.) Elrendeli az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek és az 

önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban 

együtt: intézmények) székhelyei és telephelyei üzemeltetése tekintetében az általános 

energiatakarékos üzemeltetést, a földgáz 2021 évi fogyasztáshoz mért legalább 20 %-os 

csökkentés elérése érdekében. 

•  

2.) Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Hivatalban jelöljön ki olyan szakembert, aki 

rendszeres adatgyűjtéssel ellenőrzi a 20 %-os csökkenés elérését, különös figyelemmel 

arra, hogy az alulfogyasztás ne okozzon többletköltség kifizetést. 

•  

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

értesítse. 

 

Határidő: 2022. október 21-től folyamatos Felelős: dr. Csáky András polgármester 



332/2022. (X.20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) Nem fogadja el a polgármester indítványban megfogalmazott alábbi határozati javaslatot. 

 

„1.) Szükség esetén felhasználásra nem kerülő előirányzatok 2022. évi költségvetésen belüli 

átcsoportosítása, egyes költségvetési szervek energia-megtakarítást eredményező 

beszerzéseinek támogatására. 

2.) Alapot képez 2023. évi költségvetésében a Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 

nem lakás célú ingatlanok értékesítéséből származó bevételeiből a fenntartásában működő 

költségvetési szervek és egyes 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó 

szervezetek energiatakarékos működtetését szolgáló beszerzések, beruházások céljára. 

3.) Dönt a 2023. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg a 2. pontban körülírt előirányzat 

felhasználásáról, az időközben beszerzett árajánlatok birtokában. 

4.) Felülvizsgálja kiadás csökkentés érdekében az alábbi, nem kötelező feladatokhoz 

kapcsolódó, saját bevétel terhére vállalt kiadásait a 2023 évi költségvetés előkészítéséig: 

4.1. Civil szervezetek, magánszemélyek pályázati támogatása 

4.2. Helyi kitüntetések adományozása 

4.4. Nem önkormányzati intézmények költségvetési támogatása 

5.) Nem indít az önkormányzatnál, valamint a fenntartásában működő költségvetési szerveknél, 

továbbá az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szerveknél új beruházást 

(építést, szolgáltatás igénybevételét, árubeszerzést) - az uniós vagy hazai támogatásból, 

pályázati forrásból megvalósuló, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében szükséges, 

illetve a működőképesség fenntartásához feltétlenül szükséges, vagy energia-megtakarítást 

eredményező beruházás kivételével. 

6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére.” 

 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

333/2022. (X.20.) Ök. határozat 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elrendeli a következő kulturális intézmények látogatói nyitva tartásának 

korlátozását: 

1.1. Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.: 

1.1.1.  2023. január hónapban részlegesen, a „B” épület kivételével zárva tart;1.1.2. 

jegypénztár nyitva tartása 2022. november 1. – 2023. március 31. között – az 

1.1.1. pontra is figyelemmel: kedd, csütörtök, péntek 

1.2. Kossuth Múzeum: 

1.2.1. 2022. december 22. 2023. január 8. között, valamint 

1.2.2. 2023. január 1., és 2023. február 28. között hétfő, kedd és szerda napokon 

zárva tart. 

1.3. Ceglédi Városi Könyvtár 

1.3.1. a Kürty Béla Sportmúzeum – 2022. október 31. – 2023. április 15. között zárva 

tart 



1.3.2. a Gyermekkönyvtár – 2022. október 31. – 2023. április 15. között zárva tart, 

programjait a Központi Könyvtárban, nyitvatartási időben bonyolítja; 

1.3.3. az Ifjúsági Könyvtár  

1.3.3.1. 2022. december 22. 2023. január 7. között, valamint 

1.3.3.2. – 2022. október 31. – 2023. április 15. között, a további időszakban 

hétfőn, kedden, pénteken és havonta 3 szombati napon zárva tart 

1.3.4. a Központi Könyvtár 2022. október 31. – 2023. április 15. között hétfő, kedd, 

valamint havonta 3 szombati napon zárva tart. 

1.4. a George Pal Filmszínház 2023. január 1. és március 31. között hétfőtől szerdáig (heti 

3 napon) zárva tart. 

 

2.) Elrendeli a következő köznevelési intézmények téli nyitva tartásának korlátozását: 

2.1. a Pesti Úti Óvoda valamennyi intézményegysége 2022. december 22-től 2023. január 

8-ig zárva tart; 

2.2. a Lövész Utcai Óvoda valamennyi intézményegysége 2022. december 22-től 2023. 

január 8-ig – a Malom Téri Tagóvoda konyhája a szünidei gyermekétkeztetés időszakának 

kivételével - zárva tart; 

2.3. a Széchenyi Úti Óvoda 

2.3.1. székhely intézményegysége – ügyeleti ellátást biztosítva – rendes nyitva 

tartással működik; 

2.3.2. többi intézményegysége 2022. december 22-től 2023. január 8-ig – az Ugyeri 

Tagóvoda konyhája a szünidei gyermekétkeztetés időszakának kivételével - zárva tart; 

3.) Elrendeli a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Dózsa György Utcai Tagbölcsődéje 2022. 

december 22-től 2023. január 8-ig tartó zárva tartását. Az intézmény Deák Utcai 

Bölcsődéje – ügyeleti ellátást biztosítva – rendes nyitvatartással működik.  

 

4.) Elrendeli a 2022/2023-as fűtési szezonban 

4.1. a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal által működtetett Bogács, Zöldváralja 1. 

szám alatti üdülő; 

4.2. a Ceglédi Sportcsarnok Kft. működtetésében lévő: 

4.2.1. Horgásztanya, 

4.2.2. csemői Vadászház és 

4.2.3. a Cegléd, Kossuth Ferenc – Teleki utca sarkán lévő Tekepálya 2022. november 

14-én kezdődő, heti 5 napon való 

bezárását, zárva tartását. 
  

5.) Felhívja az 1-4. pontban hivatkozott intézmények vezetőjét, hogy 

5.1. a zárva tartás időtartama alatt az épületrészek fűtését szüneteltesse, műszaki-

gazdaságossági indokoltság esetén legalább minimalizálja; 

5.2. a módosuló nyitva tartásról, illetve zárva tartásról a közönséget, látogatókat, szülőket 

kellő időben tájékoztassa. 

 

6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. október 15-étől folyamatos Felelős: dr. Csáky András polgármester 

 



334/2022. (X.20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) Nem fogadja el a polgármester indítványban megfogalmazott alábbi határozati javaslatot. 

 

„1.) Elrendeli a betöltetlen létszámhelyek 2022. október 22. és 2023. április 15. közötti 

zárolását a következő költségvetési szerveknél: 

1.1. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. Kossuth Múzeum 

1.3. Ceglédi Városi Könyvtár 

7.) Felülvizsgálja 2023. márciusi rendes ülésén az 1. pontban rögzített döntését. 

8.) Felkéri az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteinek 

munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőit, hogy az 1. pontban rögzített időszakban ne 

töltsék be üres álláshelyeiket, amennyiben a cég működését ez nem veszélyezteti. 

9.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, a szükséges intézkedések 

megtételére. 

•  

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

335/2022. (X.20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) Nem fogadja el a polgármester indítványban megfogalmazott alábbi határozati javaslatot. 

 

„1.) Úgy határoz, hogy a 176/2021. (XII. 16.) Ök. határozattal elfogadott 2022. évi 

rendezvénytervben november 26-tól december 31-ig ütemezett Ceglédi Advent programját 

az alábbiakra minimalizálja: 

1.1. szokásos karácsonyi díszvilágítás 2022. november 26-átöl 2023. január 6-ig; 

1.2. karácsonyfa állítás a Szabadság téren; 

1.3. adventi koszorú a Szabadság téren; 

1.4. vasárnapi gyertyagyújtások; iskolások műsora a gyertyagyújtás alkalmával 

2.) Úgy határoz továbbá, hogy az energia-megtakarítás és a kiadás-csökkentés érdekében: 

2.1. nem létesít korcsolya-pályát; 

2.2. nem szervez adventi, karácsonyi és szilveszteri rendezvényt a város közterületein 

vagy az önkormányzati ingatlanok (pl. Városháza, Kossuth Művelődési Központ, 

Kossuth Múzeum, Városi Könyvtár, George Pal Filmszínház stb.) 

rendezvénytermeiben; 

1.3. nem szervez karácsonyi kirakodó vásárt a városban. 

3.) Utasítja a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, 

valamint a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére! 

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

értesítse!” 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 



336/2022. (X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.)  Megállapítja, hogy a 2015. évi LVII. törvény értelmében elkészített és jelen előterjesztés 

mellékletét képező Energiahatékonysági Intézkedési Terv alkalmatlan a megfelelő 

energiahatékonysági intézkedések elérésére. 

2.)  Energiahatékonysági menedzsmentterv pontosításáról dönt, melynek meg kell felelnie 

1473/2022 (X.5.) Kormány határozatnak. 

3.)  Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, valamint az önkormányzat által 

működtetett intézmények vezetőit és az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 

gazdasági társaságokat, hogy 

3.1. működjenek együtt a polgármesterrel a 2. pont szerinti menedzsmentterv 

pontosításában, továbbá 

3.2. készítsenek saját energiahatékonysági menedzsmenttervet. 

4.)  Felkéri a Frakciókat, hogy delegáljanak egy-egy személyt az energiahatékonysági 

menedzsmentterv pontosításához. 

5.)  Felkéri a polgármestert, hogy: 

5.1. az 55/2021 (IX. 2.) Ök. határozat elmulasztott határnapja kapcsán kérjen határidő 

hosszabbítást, vagy haladéktalanul pótolja az ott meghatározott megállapodás képviselő 

testület számára történő előterjesztését. 

5.2. Vizsgálja meg, jogszerű helyen és gazdaságos módon jelenik-e meg a Birkózó Csarnok 

(Cegléd, Malom tó szél) energiafogyasztása az adott költségvetésben.  

6.)  Kéri, hogy az energiahatékonysági menedzsmentterv, illetve jelen határozat végrehajtása 

kapcsán a polgármester úr hívjon össze rendkívüli testületi ülést - 15 napon belül. 

7.)  Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, beleértve energetikai 

szakember alkalmazását is. 

8.)  Felkéri a Polgármestert, hogy - szükség esetén, a szükséges mértékig - pontosítsa az 

intézmények nyitvatartásával kapcsolatos döntést, és ezzel kapcsolatban előterjesztést 

hozhat a rendkívüli testületi ülésre. 

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

 

Határidő: 2022. november 4. Felelős: 2. és 5. pont kapcsán: polgármester 

3. pont kapcsán: intézményvezetők, cégvezetők 

4. pont: frakcióvezetők 

 

337/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Dönt a következő munkálatok, beruházások 2022. évi megvalósításáról: 

 

a. Akasztó szél 50 méter útalap építése (Wesselényi utcától) 

b. Fűtőház utca végének aszfaltozása 

c. Bulcsú utca útalap rekonstrukció  

d. Nádasdi utca újra aszfaltozása a Kőrösi út és a Török Ignác utca között 

e. Téglagyár utca aszfaltozása a Nefelejcs és Görbe utca között útalappal rendelkező 

részen 

f. Aszaló utca útalap építése 

g. Múzeum utca újra aszfaltozása 

h. Felház utcai református templom előtt térburkolás 



i. Gólya utca csapadékvíz elvezetés rendezése 

j. Malom téren a parkosítás elvégzése a két járdaszakasz között 

 

2.) Dönt a következő tervezési munkák 2022. évi megvalósításáról: 

 

a. Malom téri óvoda előtti parkoló 

 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a költségvetésében kapcsolódó 

fedezettel rendelkező 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

vezetőit a kapcsolódó felmérések, beszerzési és közbeszerzési eljárások haladéktalan 

lefolytatására. A szükséges eljárások előkészített eljárással összevonhatók, ideértve a 

közbeszerzési eljárásokat is. 

 

4.) Az 1-3 pontok végrehajtását egyéb beruházás, felújítás megrendelése csak pályázati forrás 

esetén előzheti meg, még akkor is, ha arra a 2022. évi költségvetés fedezetet biztosít. 

 

5.) Az 1-3. pontok végrehajtását a képviselő testület kifejezetten, mint az önkormányzat 

legfőbb döntéshozó szerve rendeli el, annak végrehajtását az Önkormányzat más szervének 

tiltó rendelkezése nem korlátozhatja. 

 

6.) Jelen határozat végrehajtásánál nem kell figyelemmel lenni a 2022. évi költségvetés 

elfogadásakor a Képviselő-testület által az egyes költségvetési sorokhoz rendelt prioritási 

sorrendekre. 

 

7.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

8.) Kijelenti, hogy a beruházások elindítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat és az 

intézményeinek a működését. 

 

Határidő: azonnal.  Felelős:  

  1- 5. pontok kapcsán: polgármester 

  gazdasági társaságok vezetői, jegyző 

  6. pont: polgármester 

 

338/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.)  Dönt arról, hogy a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal és a Pest Megyei 

Kormányhivatal részéről a Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlan üzemeltetési 

költségeinek megosztása tárgyában létrejött megállapodás módosítása szükséges az 

Önkormányzati Hivatal által használt terület csökkenése miatt.  

 

2.)  Felkéri a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezze a megállapodás 

módosítását: 

a./ az Önkormányzati Hivatal által használt terület csökkenése miatt,  

b./ a 2022. november 1. és 2023. április 30. közötti időszak alatt a ténylegesen használt 

terület arányában történő költségmegosztás érvényesítésére az üzemeltetési költségek közül 

a gáz- és a villamos energia vonatkozásában, a csatolt megállapodás módosítás tervezete 

szerint. 



3.)  Felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapodásban szereplő időpontig történő elszámolást 

követően a költségtételek tényleges előző évi összege ismeretében kezdeményezze a 

Megállapodásban rögzített Átalánydíjas üzemeltetési díj módosítását, annak emelését.  

 

 

Határidő: az l.) és 2.) pontra vonatkozóan 2022. október 31. 

a 3.) pontra vonatkozóan 2023. március 31. 

 

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

339/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –– a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 

 

1.) Igazgatási szünetet rendel el 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig terjedő 

időszakra a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban. 

2.) Felkéri a jegyzőt az igazgatási szünet ideje alatt történő feladatellátás érdekében a 

szükséges munkaszervezési intézkedések elvégzésére. 

3.) Felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társszerveket 

előzetesen tájékoztassa. 
 

Határidő: 2022. október 31. Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

340/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nevelési - oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3.§ (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva megtárgyalta a Lövész 

Utcai Óvoda (2700 Cegléd Lövész u. 2.) 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervét és 

 

1.) megállapítja, hogy a munkaterv - amely a határozat elválaszthatatlan részét képező 1. 

melléklete - összhangban van a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. 

§-ában előírtakkal, és az abban foglaltakkal egyetért. 

2.) felhívja az óvodavezetőt, hogy az 1. pontban felsorolt, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt, hiteles dokumentumot a fenntartó részére nyújtsa be! 

3.) felhívja az óvodavezetőt, hogy - Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

118/2022 (III. 24.) Ök. határozatának figyelembevételével - módosítsa az intézmény 

alapdokumentumait (Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Pedagógiai Program) 

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hiteles dokumentumokat a fenntartó 

részére nyújtsa be! 

4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal, Felelős: dr. Csáky András 

polgármester 

a 3. pont tekintetében: 2022 decemberi testületi ülés Felelős: intézményvezető 

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 

 



341/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nevelési - oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3.§ (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva megtárgyalta a Pesti Úti 

Óvoda (2700 Cegléd Pesti út 10.) 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervét és 

 

1.) megállapítja, hogy a munkaterv - amely a határozat elválaszthatatlan részét képező 1. 

melléklete - összhangban van a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. 

§-ában előírtakkal, és az abban foglaltakkal egyetért. 

 

2.) felhívja az óvodavezetőt, hogy az 1. pontban felsorolt, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt, hiteles dokumentumot a fenntartó részére nyújtsa be! 

 

3.) utasítja 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. 

 

342/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nevelési - oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3.§ (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva megtárgyalta a Széchenyi 

Úti Óvoda (2700 Cegléd Széchenyi út 14.) 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó munkatervét 

és 

 

1.) megállapítja, hogy a munkaterv - amely a határozat elválaszthatatlan részét képező 1. 

melléklete - összhangban van a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. 

§-ában előírtakkal, és az abban foglaltakkal egyetért. 

2.) felhívja az óvodavezetőt, hogy az 1. pontban felsorolt, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt, hiteles dokumentumot a fenntartó részére nyújtsa be! 

3.) utasítja 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. 

 

 

 

 



343/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. szeptember 22-i 

rendes 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 

 

344/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Maradványvagyon-hasznosító 

Zrt-vel (1122 Budapest, Városmajor utca 35.) a Magyar Állam tulajdonában lévő Cegléd, 

belterület 338/A/1 helyrajzi számon felvett, természetben a 2700 Cegléd, Bocskai utca 9. 

A. épület alatt található, „iroda” megnevezésű, 501 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának megvétele céljából. 

 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a számoljon be a tárgyalás eredményéről, a tárgyalást követő 

képviselő-testületi ülésen. 

 

3.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

345/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Egyetért a Szita Károly által kezdeményezett, az Európai Bizottság elnökének, Ursula von 

der Leyen asszonynak írt levél tartalmával, és támogatja a benne foglaltakat. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozati javaslat mellékletét képező támogató 

nyilatkozatot írja alá. 

 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy jelen határozatot juttassa el 

Kaposvár Város polgármesteréhez. 

 

4.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal Felelős: 2. és 4. pont kapcsán: polgármester 

 3. pont kapcsán: jegyző 

 



346/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja a Cegléd Termálfürdő Kft. Energetikai válságkezelés „A” verziójával módosított 

üzleti tervét. 

2.) 60.000.000,- forint „személyi jellegű kiadások finanszírozása” póttámogatást biztosít a 

Ceglédi Termálfürdő Kft. részére. A támogatás fedezetére a 2022.évi költségvetés 

„általános tartalék” sorát jelöli meg. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert támogatási szerződés aláírására. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

347/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) a rászoruló emberek támogatásában nyújtott kimagasló munkássága elismeréseként 2022-

ben „Cegléd Város Szociális Szolgálatáért” szakmai elismerésben részesíti az alábbi 

személyeket: 

 

1.1. Fehér Edit - a CTKT Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági vezetője 

1.2. Szlankó Andrea – a „Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó intézmény vezetője 

1.3. Tompa Anett – a Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvodájának óvodapedagógusa 

 

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

 

Határidő: 2022. november 11. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

348/2022.(X. 20.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Pest Megye Önkormányzata által az egyes kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelettel alapított 

kitüntető díjakra a következő személyeket, csapatokat és szervezeteket terjeszti fel: 

 

1.1 ÉV SPORTOLÓJA DÍJ 

 

1.1.1 férfi felnőtt korosztályban: Vég Zsombor judós 

1.1.3 férfi utánpótlás korosztályban: Tóth Gergő atléta / magasugró 

1.1.4 női utánpótlás korosztályban: Szeleczki Szabina judós 

1.1.6 középiskolai diáksportoló korosztályban: Ecseri Angéla atléta / gátfutó 

1.1.7 testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékkal élő személyek: Velkey-Guth Ádám 

atléta 

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

 

 

Határidő: 2022. november 2. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 


