
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 15-én meghozott 
határozatai 

 

40/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. §-a értelmében - az OEVI 

vezetőjének ajánlása alapján - az alábbi személyeket választja meg a 2022. évi, soron 
következő országgyűlési képviselők általános választásán közreműködő országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság tagjainak és a póttagjainak: 
 
Tagok: 

1. Dr. Gyarmati Katalin 
2. Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet 
3. Rajta László 

Póttagok: 
1. Tűri László 
2. Volter Etelka 

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

értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

41/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Megbízza a Z+R Consulting Kft-t (1038 Budapest, Újliget sétány 3/B., cégjegyzékszám: 

01-09-936344) 2022. március 1-től - 2023. február 28-ig terjedő időre a mellékelt 
megbízási szerződés tervezetben meghatározott feladatok ellátásával, a tervezetben foglalt 
megbízási díjért. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
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. 
 

42/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján – jelen 

határozat elválaszthatatlan részét képező 1. melléklet szerint az Önkormányzat saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

 



1.1.) A prognosztizált saját bevételek összegei: 
a) 2023. évre 2.214.000.000 Ft 
b) 2024. évre 2.294.000.000 Ft 
c) 2025. évre 2.299.000.000 Ft 

1.2.) A fizetési kötelezettségek várható összegei: 
a) 2023. évre 0 Ft 
b) 2024. évre 0 Ft 
c) 2025. évre 0 Ft 

 
2.) 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. 
 

43/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése egyes sorainak végrehajtása 

érdekében a Utak és járdák állagmegóvása keretszerződés előirányzat felhasználása 
tekintetében a következő feladatrangsort állapítja meg: 

 
1)     Bajcsy-Zsilinszky tér és Kis utca kereszteződés burkolatjavítás 

2)     Csokonai és Szél utca megsüllyedt burkolatrészek javítása 

3)     Bercsényi utca útburkolathibák javítása 

4)     Sorompó utca útalap építése a Budai út és a Vasút utca közötti részen 

5)     Kanizsai Dorottya utca felületi zárása itatásos technológiával 

6)     Avar utca útalap építése 

7)     Sátor köz útalap építése 

8)     Hattyú utca aszfaltozás (Török Ignác utca – Etelka utca, Török utca – Penny Market között) 

9)     Bodrog utca aszfaltozás 

10)  Aszaló utca útalap építés 
11) Akasztó szél 50 méter útalap a Wesselényi utcától 
12) Kossuth Zsuzsanna utca felületi zárása itatásos technológiával 
13)  Árnyas utca útalap építés 

14)  Nádasdi utca aszfaltozása a Kőrösi út és a Nyár utca között 

15)  Nyár utca aszfaltozás (Nádasdi utca – Nyár utca 12. között) 

16)  Harang utca aszfaltozása a 2021. évben kialakított útalapra 

17)  Lövölde utca aszfaltozása a Lövész utca és a Kaszárnya szél között 

18)  Kalász utca felületi zárása itatásos technológiával 

19)  Bulcsú utca aszfaltozás 

20)  Wesselényi utca burkolatcsere az Alszegi út és a Wesselényi köz között 

21)  Téglagyár utca aszfaltozása a Görbe utca és a Nefelejcs utca közötti útalappal rendelkező részen 

22)  Istvánligeti utca útalap építés Kálmán utcától 

23)  Dinnyéshalom utca útalap építés temetőtől a Dinnyéshalom dűlőig 



24)  Öreghegyi út Közép út felőli végén útalap és burkolatcsere 

25)  Seres dűlő felületi zárás - 441-es úttól félig 

26)  Pacsirta utca felületi zárása itatásos technológiával 

27)  Zöldfa utca megsüllyedt burkolatrészek javítása 

28)  Pesti dűlő felületi zárás 

29)  Márvány utca útalap és felületi zárás 

30)  Fűtőház utca Bürgeház dűlő felőli végének aszfaltozása 

31)  Lövölde utca útalap építése a Kékkő utca és a Vadász utca között 

32)  Vetés utca felületi zárása itatásos technológiávalt 

33)  Tüske utca felületi zárása a Lövész utca és az Aszaló utca között 

 
2.) A rangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak abban az esetben van lehetőség,  

A.) Ha az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel műszakilag nem megvalósítható, 
B.) vagy az úgynevezett itatásos kopóréteggel megvalósuló útfelújítások esetén az együttes 
megrendelés alacsonyabb árhoz, vagy ésszerűbb megvalósításhoz vezet. 

 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 
 
Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

44/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése egyes sorainak végrehajtása 

érdekében a Dologi kiadások (Csapadékvizes keretszerződés) előirányzat felhasználása 
tekintetében a következő feladatrangsort állapítja meg: 
 

1. Köztársaság utca és Deák utca sarkon beszakadt út feltárása 
2. Külső-Kátai út, beszakadt út feltárása 
3. G1-es tisztítás és mosatás 
4. Vadász utca végén csapvízelvezető árok kotrása 
5. Hollós u. 8. (út melletti kiemelt szegély, bedőlt árok helyreállítása)  
6. Kovács utca szikkasztó árok mederburkolat kialakítása 
7. Kőrösi úti kerékpárút mentén szikkasztó árok kialakítása járda és kerékpárút 

között 
8. G2 tisztítása – (Déli út mentén lévő árok tisztítása a nagy befogadóig)  
9. Hajó utca 7. (átereszek cseréje)  
10. Dohány utca (árok karbantartása beépítetlen területek előtt) 
11. Teleki utca (lottózó előtt) (zárt csatorna mosatása) 
12. Szív utca (zárt csatorna mosatása) 
13. Álmos u. 11. (árokrekonstrukció) 
14. Fűtőház utca vízelvezető árkainak tisztítása 
15. Szirom u. 4/a. bedőlt betonlapokkal burkolt árok helyreállítás 
16. Déllő út 17. új víznyelő rács beépítése 
17. Hajnal u. 6/a. árokrekonstrukció 



18. Gólya utca vízelvezetés 
19. Török Ignác árkok karbantartás 
20. Halász utca árkok karbantartás 
21. Kéve utca (szikkasztó árok kialakítása) 
22. Almavirág utca (szikkasztó árok kialakítása) 
23. Szép utca teljes hosszában szikkasztó árok kialakítása 
24. Patak utca – Büdös éri csatorna kotrása 
25. Hold utca-Virág utca csapadékvíz elvezető árok helyreállítása 
26. Furulya utca szikkasztó árok kialakítás 
27. Virág utca Széchenyi út és Könyök utca között vízelvezetés 
28. Malomtó szél rézsű burkolás 
29. Szövetkezet utca átereszek helyreállítása 
30. Kossuth Zsuzsanna utca szikkasztó árok 
31. Kanizsai Dorottya utca szikkasztó árok 
32. Oroszlán u. Thököly u. telkei között futó árok mélyítése 
33. Zrínyi utcai csapadékvíz-elvezetés megépítése 
34. 2092. hrsz-ú ingatlanon (Dugovics u. 1/a-1/c. számú társasház mögött garázsok 

és parkolóhelyek) keresztirányú, rácsos, csapadékvíz elvezetők, süllyesztett 
kialakítása, házanként 
 

2.) Az 1. pont szerinti feladatrangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak abban az 
esetben van lehetőség, ha az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel műszakilag nem 
megvalósítható. 

 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 
 
Felelős: dr. Csáky András polgármester 
 

45/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) a Ceglédi Városfejlesztési Kft. és Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetésében tervezési feladatokra jóváhagyott keretösszeg felhasználása tekintetében 
a következő feladatrangsort állapítja meg: 
 

1.) Páva utca csapadékvíz-elvezetésének áttervezése 
2.) Szárcsa utca út- és csapadékvíz-elvezetés terveinek felülvizsgálata 
3.) Gólya utca csapadékvíz-elvezetés 
4.) Árpád utca kerékpárút kiviteli terveinek elkészítése 
5.) Kazinczy utca tervezés 
6.) Pesti út - Összekötő út gyalogátkelőhely tervezése 
7.) G1 betonelemekkel burkolás. Török Ignác utca - Nyár utca között 
8.) Muskátli utca tervezés út, csapadékvíz elvezetés 
9.) Tulipán utca tervezés út, csapadékvíz elvezetés 
10.) Jácint utca tervezése út, csapadékvíz elvezetés 



11.) Kerékpárút a Déli út - Bajcsy-Zsilinszky úton 
12.) Bercsényi utca út és csapadékvíz-elvezetés 
13.) Selyem utca csapadékvíz-elvezető rendszer és parkoló kialakítása (Felház és 

Árpád utca között) 
14.) Eötvös tér felújítása (szakaszolható tenderterv pályázathoz, részleges 

megvalósításhoz)  
15.) Madár utca csapadékvíz tervezés 
16.) Összekötő út és Budai út gyalogátkelőhely tervezés (körforgalom vagy lámpa) 
17.) Virág utca csapvíz. Széchenyi – Könyök utca között 
18.) Zrínyi utca csapadékvíz-elvezetés (Bocskaival együtt tervezendő) 
19.) Virág utca - Hold utca csapadékvíz elvezetése, 
20.) Cegléd-Törtel kerékpárút a közigazgatási határig 
21.) Kossuth tér tervezés (szakaszolható tenderterv pályázathoz, részleges 

megvalósításhoz)  
22.) Kisösszekötő út tervezése (aszfalt burkolással) 
23.) Béke tér meglévő terveinek bővítése a Szolnoki út irányába 
24.) Gubody utca Mária és Szent Imre herceg utca közötti út, parkoló, csapadékvíz 

elvezetés. 
25.) Alkotmány utca tervezés 
26.) Aszfaltos sportpályák újra-burkolása (Köztársaság utca, Kossuth Ferenc utcán 

2 db.)  
27.) Molnár utcai óvodánál parkolóhely és csapadékvíz tervezés 
28.) Köztársaság 4. szám előtt parkoló, 
29.) Csíkos szél csapadékvíz és útépítés, 
30.) Ipartelepi út felújítása a Nagykátai út és a 1634/2 hrsz-ú út közötti szakaszon, 
31.) Harang köz - Furulya utca csapadékvíz-elvezetés, 
32.) Búzavirág utca ivóvízellátása (Szüret utca és Csengeri utca közötti szakaszon) 
33.) Közép út úttestnyomvonal szélesítése. 
34.) A 2092. hrsz-ú ingatlanon (Dugovics u. 1/a-1/c. számú társasház mögött 

garázsok és parkolóhelyek) keresztirányú, rácsos, csapadékvíz elvezetők, 
süllyesztett tervezése házanként 

35.) Mizsei út meglévő kerékpárút közvilágításának tervezése 
36.) Fecske köz út és csapadékvíz-elvezetés tervezése 
37.) Selyem utca csapadékvíz-elvezető rendszerének tervezése a Felház utca és a 

Déli út között. 
 

2.) Az 1. pont szerinti feladatrangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak abban az 
esetben van lehetőség, ha az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel műszakilag nem 
megvalósítható. 

3.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t és a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a 
szükséges intézkedések megtételére! 

Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén  

Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 



46/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése egyes sorainak végrehajtása 

érdekében az Egyéb felújítások előirányzat felhasználása tekintetében a következő 
feladatrangsort állapítja meg: 
 
1) Árpád utca 29. szám előtti buszmegálló burkolatjavítás  
2) Téglagyár utca útalap készítése az Almavirág utcától a Budai útig 
3) 300 m-es futókör Vörösmarty tér (megvalósítása a Malomtó széli futókörrel azonos 

időpontra hozható) 
4) Alkotmány utca út-járda és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukció az Iskola köz és a Kossuth 

tér között  
5) Felház utcai templom előtti parkolója kialakítása tervezéssel, 
6) Sarló utca páros oldal vízelvezetés, 
7) Jókai utca út és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukció a Köztársaság utca és a Puskaporos 

utca között, 
8) Szárcsa utca út és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukció 
9) Felház utca 62. (Kaszinó) szám előtti gépjármű-várakozóhelyek kialakítása 
10) G-1 csatorna rekonstrukció a Török Ignác utcától a Nyár utcáig 
11) Aranymeggyes szél szalagkorlát, járdakorlát 
12) Muskátli, Tulipán, Jácint utcák útépítés, csapadékvíz 
13) Csíkos szél útalap építés (ahol még nincs) 
14) Egres köz csapadékvíz-elvezetés rendezése 
15) Szövetség utca 12-14-16. társasház belső udvarának út és járdajavítása 
16) Rostély utca csapadékvíz-elvezetés rendezése 
17) Zöldházak előtt parkoló a Rákóczi úton, 
18) Szabadság tér okos WC 
19) Munkácsy utca csapadékvíz-elvezető árkok kialakítása 
20) Czigle tér rekultiváció. 
21) Sütő utca csapadékvíz-elvezetése 
22) a Köztársaság u. 10. és a Kossuth Ferenc u. 24-26. környezetében lévő egy-egy betonozott 

focipálya teljes körű felújítása és kültéri multisport játékpálya mintájára történő 
kiegészítése 
 

2.) Az 1. pont szerinti feladatrangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak abban az 
esetben van lehetőség, ha az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel műszakilag nem 
megvalósítható. 

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

 

Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 

Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 



47/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése egyes sorainak végrehajtása 

érdekében a Járdaépítési keret előirányzat felhasználása tekintetében a következő 
feladatrangsort állapítja meg: 

 
1.) Gólya utca – Hunyadi utca sarok (Csak a Gólya utca felől) 

2.) Damjanich utca 12. (Csak a Damjanich felől), 
3.) Malom tér Perczel szobor mellett futó két járda felújítása, 
4.) Mező utca járda a Református Öregtemető mellett, 
5.) Jászberényi úton szakaszos járdajavítás a Csengettyűs temető mellett, 
6.) Kossuth Ferenc utca járdafelújítás a Kossuth Lajos Gimnázium mögött, 
7.) Árpád utca Damjanich-Bocskai között padkarendezéssel, 
8.) Alszegi úti járda javítása a Dobó utcától csak az önkormányzati területen, 
9.) Bajcsy-Zsilinszky út 1. járdaépítés 
10.) Hold utca járdajavítás a Bem iskolától a Malomtó szélig 
11.) Kőrösi úttal párhuzamosan a Vörösmarty térnél járdaépítés a Nádasdi és 

Várkonyi utcák között, 
12.) Vörösmarty tér keresztirányú járda, 
13.) Várkonyi István utca (Pumpapályától a Kőrősi útig) 
14.) Külső Budai úti játszótéren keresztirányú járdaépítés (gyalogösvényen) 
15.) Szép utcai Óvoda előtti járda, 
16.) Gimnázium utca járda felújítás,  
17.) Mátyás király utca 29. 
18.) Selyem utca 12 
19.) Szent Imre herceg utca 27-29. 
20.) Szövetség utca vasút felőli oldalának felújítása, 
21.) Kossuth Ferenc utca DÉMÁSZ előtt, 
22.) Bem utca 2/c járdaáthelyezés, 
23.) Törteli úti járda szakaszos javítása a kórháztól a vasúti átjáróig, 
24.) Széchenyi úti járda javítása I. ütem (Kálvária temető előtti járda) 
25.) Teleki utca járdajavítás a Rákóczi út és a Köztársaság utca között páratlan 

oldalon 
26.) Külső Kátai út járda javítása (Összekötő úttól belváros irányába a déli oldalon)  

 
2.) Az 1. pont szerinti feladatrangsorban szereplő egyes tételek átlépésére csak abban az 

esetben van lehetőség, ha az műszakilag indokolt, vagy az adott tétel műszakilag nem 
megvalósítható. 

 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 
 
Felelős: Dr. Csáky András polgármester 



48/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 

1.) Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése egyes sorainak végrehajtása 
érdekében a Játszóterek bővítése és kerítések építése keret előirányzat felhasználása 
tekintetében a következő feladatrangsort állapítja meg: 

1.1. Gubody Park játszótér - kerítés; 

1.2. Boróka játszótér - kerítés; 

1.3. Kossuth Ferenc utca 20.-25. - kerítés; 

1.4. Kossuth Ferenc utca 50.- kerítés; 

1.5. Szolnoki úti játszótér kerítés; 

1.6. helyszín: Kossuth Ferenc utca – fajátszótér: 
1.6.1. MK-1001 mászóka, 
1.6.2. HM-1500 mászóka 

1.7. Köztársaság utcai játszótér: 
1.7.1. HD-2100 torony függeszkedővel, 
1.7.2. HB-1001 Babaház 
1.7.3. II. Meseház 

1.8. helyszín: Gubody Park játszótér: 
1.8.1. JN-TR-012 trambulin, 
1.8.2 Játéknap forgó 8 személyes, 
1.8.3. HDPE Műanyag rugós játék – virág 

1.9. Kossuth Ferenc utca 50. játszótér: 
1.9.1. HDPE Műanyag rugós játék – teknős, 
1.9.2. Forgó fészek 

1.10. Kossuth Ferenc utca 44. játszótér: 
1.10.1. HDPE Műanyag rugós játék – csiga, 
1.10.2. ME-1002 Kétszemélyes mérleghinta - II. Lófejes 

1.11. helyszín: (Szállás-Kéve utca): MS-1002 DUO mászóka 

1.12. helyszín: (Vörösmarty tér játszótér): KT-1150/3 vár fészekhintával 

1.13. helyszín (Posta utcai játszótér): 
1.13.1. NF-1100 fészekhinta 
1.13.2. LA-1002 lépegető egyensúlyozó 
1.13.3. ME-1001 mérleghinta 4 személyes 

1.14. helyszín (Bajcsy-Zsilinszky téri játszótér): 
1.14.1. LA-1002 lépegető egyensúlyozó 
1.14.2. FE-2002 mókuskerék 
1.14.3. FE-4000 Forgó fészek 
1.14.4. FE-3000 függesztős forgó 
1.14.5. EP-JN-015 - kézjelek 
1.14.6. EP-JN-016 – szókirakó 

1.15. helyszín (Berda József utcai játszótér): 



1.15.1. KP-1025 drótkötélpálya 
1.15.2. Labdafogó - labdajáték 

2.) Úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti feladatrangsorban szereplő egyes tételek (forrás: 
www.jateknap.hu) átlépésére csak abban az esetben van lehetőség, ha az műszakilag 
indokolt, vagy az adott tétel műszakilag nem megvalósítható. 

 
3.) Úgy határoz, hogy a térfigyelő kamerák felszerelését követően kell megvalósítani a 

határozati javaslatot, amennyiben a kamerák június 30-ig felszerelhetők. 
 

4.) A 96/2021. (X. 21.) Ök. határozatot úgy módosítja, hogy az abban foglalt összegek 
játszóterek kerítés cseréjére és játszóeszközökre egyaránt felhasználható. 

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

 
 

Határidő: folyamatos, a fedezet rendelkezésre állásának esetén 

Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

49/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata 2021. IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről 

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

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

50/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a Gazdasági Bizottságnak a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 

beszámolóját a 2021. évi Városvédelmi és Idegenforgalmi Pályázati Keret 
felhasználásáról. 

2.) 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. 
 

51/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a Humán Bizottságnak a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 

beszámolóját a 2021. évi Humán Pályázati Keret felhasználásáról. 



2.) 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. 
 

52/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságnak a jelen határozat 

elválaszthatatlan mellékletét képező beszámolóját a 2021. évi Közbiztonsági Pályázati 
Keret felhasználásáról. 

2.) 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. 
 

53/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1) Elfogadja a 2021. évi Sportcélú támogatások keretből támogatott pályázók elszámolásáról 

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

54/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Ingyenes használatba adja a Ceglédi Tankerületi Központ (Cegléd, Malom tér 3.) részére, 

gimnáziumi nevelés-oktatás céljára, Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában lévő - 
jelenleg a Váci Egyházmegye Ordináriusa, tartós használatában, a Magyarok 
Nagyasszonya Katolikus Óvoda intézményegységeként működő - ceglédi 9. hrsz-ú, 
Cegléd, Kőrösi út 6-8. szám alatti ingatlant, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium (Cegléd, 
Rákóczi út 46.) felújításának időtartamára. 

2.) Haszonkölcsön szerződést köt az 1. pontban hivatkozott ingatlan használatára, melynek 
tartalmát márciusi ülésén állapítja meg. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. március 24. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

 

 

 



55/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Részt kíván venni az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 
2019/2020-as Nemzeti Ovi-Sport Program pályázatán, a fenntartásában működő alábbi 
óvodával: 
 

Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodája (2700 Cegléd, Köztársaság utca 18.) (hrsz: 
2038) 

 
2) Kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló 
értesítést követő 60 napon belül támogatási szerződést köt és az Alapítvánnyal együttműködve 
megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Ovi-Sport Programot.  
 
3.) Kijelenti, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az Alapítvány jogosult a beruházást 
Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd, belterület 2038 hrsz 
alatti ingatlanon megvalósítani és az üzembe helyezést követő 15 évben, az üzemeltetési 
kötelezettség lejártáig használni.  
 
4.) Hozzájárul, hogy a beruházás során megépült pálya és a hozzá tartozó eszközkészlet 15 évig 
az Alapítvány tulajdonában maradjon. 
 
5.) Az Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt óvoda pontos nevét, címét, helyrajzi 
számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, és 
gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles. 
 
6.) Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt biztosít, mely a bekerülési 
költség 30%-a, de legfeljebb bruttó 5.200.000,- Forint. Az önrész összegét, 2022. évi 
költségvetés Pályázati keretének terhére biztosítja. 
 
7.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására, 
nyilatkozatok megtételére, és eredményes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására, 
beruházás megvalósítására. 
 
8.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
9.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

56/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja a 188/2021(XII.16.) Ök. határozatát az alábbiak szerint: 

2/d. pont tekintetében a határidő: 2022. április 30. 
2.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére. 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: 1-3 pont: Dr. Csáky András, polgármester,  

    2-3 pont: 2022.05.31.                                       Vasvári Csaba ügyvezető 



57/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Nem fogadja el az önálló képviselői indítványban megfogalmazott alábbi határozati 

javaslatot. 
„1. Felkéri a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t az automata öntözésbe bevonható területek 
meghatározására, a szükséges előzetes tervek és költségkalkulációjának elkészítésére a 
2022. áprilisi soron következő ülésre.  
2. Fedezetet biztosít a 2022. évi költségvetés terhére 5.000.000 forint keretösszegig, ami 
automata öntözőrendszerek tervezés és kiépítése soron kerüljön feltüntetésre tartalékként. 
3. Utasítja Cegléd Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.” 

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

58/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd 

belterület 938/A/19 helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Jászberényi út 3. szám alatti 
Társasházban lévő üzlet megnevezésű 25 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget Metál Cár Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 2700 Cegléd, Budai út 
40., cégjegyzékszám: 13-06-053182, adószám: 22109286-2-13, képviseli: Krivák Róbert 
József ügyvezető) pályázó részére 6.010.000,- Ft + ÁFA (bruttó 7.632.700,- Ft), azaz 
hatmillió-tízezer forint + általános forgalmi adó összegen, mely összeget a bérlő csak egy 
összegben fizethet meg. 

 
2.) Megállapítja, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az 

ugyancsak érvényesen pályázó Batu Márk részére értékesíti a Cegléd Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd belterület 938/A/19 helyrajzi 
számú, valóságban Cegléd, Jászberényi út 3. szám alatti Társasházban lévő üzlet 
megnevezésű 25 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget 4.527.560,- Ft + 
ÁFA (bruttó 5.750.000,- Ft), azaz négymillió-ötszázhuszonhétezer-ötszázhatvan forint + 
általános forgalmi adó vételáron. 

 
3.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
4.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogával kapcsolatos 

nyilatkozatát az Ingatlan vonatkozásában kérje meg. 
 
5.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

 

 



59/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) nem adja bérbe a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd 

belterület 43-as helyrajzi számú, természetben Cegléd, Kossuth tér 10. szám alatti 1208 m2 
alapterületű kivett áruház megnevezésű ingatlanból 155 m2 alapterületű üzlet és a hozzá 
tartozó 35 m2 alapterületű raktár megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiséget egyik 
pályázó részére sem, a pályázatot eredménytelennek minősíti.  
 

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

60/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1. A 96/2021.(X.21.) Ök. határozatának 1. pontját az alábbi alponttal egészíti ki: 
 
 1/A. Felülvizsgálja, hogy a város többi játszóterének esetleges bővítéséből adódóan 

szükség van-e a kerítések áthelyezésére, azokat szükség esetén az 5. pontban meghatározott 
keret terhére kell elvégezni.  

 
2. A 96/2021.(X.21.) Ök. határozat végrehajtását akként rendeli el, hogy az 1., az 1/A és az 5. 
pontban meghatározott feladatokat a 2. pontban meghatározott feladatok elvégzését követően 
kell elvégezni.  
 
Határidő: Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
1. pont: A játszótéri eszközök kihelyezésével egy időben 
2. pont: Folyamatos 
 

61/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elvi egyetértését fejezi ki a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 29/2022. (I. 26.) Ök. határozat 

értelmében tett javaslatának „A” változata szerinti számítási módra vonatkozóan, mely 
szerint a képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjának számítási alapja a 
tárgy évben érvényes garantált bérminimum legyen. 

 
2.) Májusi ülésén, normatív határozatban állapítja meg a tiszteletdíjak garantált 

bérminimumhoz viszonyított kiszámításának módját. 
 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: május 19. Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 



62/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Ingyenes vagyonkezelésbe adja a Hit Gyülekezete (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére 

Cegléd Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, Cegléd külterület 064/26 
hrsz-ú, kivett sporttelep megnevezésű, 1.0329 ha területű ingatlant a kérelemben megjelölt 
oktatási, nevelési célokra. 
 

2.) Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés feltételeire vonatkozó egyeztető 
tárgyalások lebonyolítására. 

 
3.) A soron következő testületi ülésen dönt a megszövegezett vagyonkezelői szerződés 

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

63/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Ingyenes vagyonkezelésbe adja a Hit Gyülekezete (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) 

részére– Cegléd Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, Cegléd külterület 
064/27 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 2,7076 ha területű ingatlanból a sportpályával határos 
7000 m2-t a kérelemben megjelölt oktatási, nevelési célokra, – az ingatlanra érvényes 
haszonbérleti szerződés megszűnését követően. 
 

2.) Felkéri a VÁRVAG Nonprofit Kft-t arra, hogy intézkedjen a 064/27 hrsz-ú szántó művelési 
ágú 2,7076 ha területű ingatlanra megkötött haszonbérleti szerződés felmondására vagy 
közös megegyezéssel történő módosítására a haszonbérlővel. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés feltételeire vonatkozó egyeztető 
tárgyalások lebonyolítására. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: dr. Csáky András polgármester, és  
  a VÁRVAG Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

64/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Tudomásul veszi dr. Pipicz Imre Béla ügyvezető, („PI2” Bt.; 2700 Cegléd, Népkör u 9.,) 

személyes ellátásra kötelezett fogszakorvos bejelentését, mely szerint alkalmazott fogorvos 
közreműködésével látja el a körzet betegeit, a következő rendelési időkben: 
1.1. Hétfő: 13:00-19:00 óráig és 
1.2. Csütörtök: 7:00-13:00 óráig 



2.) Módosítja a 73/2019. (III. 21.) Ök. határozat alapján 2019. június 7-én létrejött feladat-
ellátási szerződést, a 13009 6192 FIN kódú, ceglédi TEK VIII. számú vegyes fogorvosi 
alapellátási körzet működtetésére. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott bejelentés alapján és a hatályos 
jogszabályok szerint módosított feladat-ellátási szerződés megkötésére, valamint az 
ezekkel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg! 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

65/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Helyt ad dr. Stumpf László ügyvezető (Stumpf és Társa Bt.; 2700 Cegléd, Népkör u 9.), 

mint személyes ellátásra kötelezett fogszakorvos kérelmének a körzet rendelési idejére 
módosítására vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
1.1. Hétfő: 14:00-20:00 óráig 
1.2. Kedd: 8:00-14:00 óráig 
1.3. Szerda: 14:00-20:00 óráig 
1.4. Csütörtök: 8:00-14:00 óráig 
1.5. Péntek: 8:00-14:00 óráig 

2.) Módosítja az 1. pontnak megfelelően a 9/2019. (I. 21.) Ök. határozat alapján a 13009 6208 
FIN kódú, ceglédi TEK III. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésére 
2019. január 29–én létrejött feladat-ellátási szerződést. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés 1. pont 
szerinti módosítása, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg! 

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

66/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Helyt ad dr. Székely Tünde, a DENTOKARD Bt. ügyvezetőjének (székhely: 2700 Cegléd, 

Selyem u 9. III/8.), mint személyes ellátásra kötelezett fogszakorvos kérelmének a körzet 
megváltozott rendelési idejére vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
1.1. Hétfő: - 
1.2. Kedd: 8:00 - 12:30 óráig 
1.3. Szerda: 15:00 - 19:00 óráig 
1.4. Csütörtök: 8:00 - 12:00 óráig 
1.5. Péntek: - 

 
2.) Módosítja az 1. pontnak megfelelően 269/2018. (X. 1.) Ök. határozat alapján 2018. október 

5-én létrejött ceglédi TEK VI/B. számú (szerv. egység azonosító: 001061018) vegyes 
fogorvosi alapellátási körzet  működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződést.  

 



3.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés 1. pont 
szerinti módosítása, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 
4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg! 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

67/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Támogatja – önként vállalt feladatként - a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 

által végzett (Székhely: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 12., telephelye: 2700 Cegléd, 
Dugovics u. 2/a., a továbbiakban: Szolgáltató) Utcai Gondozó Szolgálat szolgáltatás 
ellátását 2022. évben 648.000,- Ft összegben. 

 
2.) A tevékenység támogatására 2022. december 31-ig érvényes szerződést köt. 
 
3.) A támogatás fedezetét Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében biztosítja. 
 
4.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében kössön támogatási 

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

68/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 

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

1. meghatározza a fenntartásában működő óvodák 2021/2022. nevelési év nyári nyitva tartási 
idejét az alábbiak szerint: 

1.1. 
 

Óvoda 
Zárva tartás ideje 
2022. hónap, nap: 

Nyitva tartó ügyeletes óvoda 

Lövész Utcai Óvoda 07.25 – 08.05. Szép Utcai Tagóvoda 
Szép Utcai Tagóvoda 08.08 – 08.19. Lövész Utcai Óvoda 
Malom Téri Tagóvoda 07.25 – 08.05. Szép Utcai Tagóvoda 

Széchenyi Úti Óvoda 07.25 – 08.05. Deák Utcai Tagóvoda 
Budai Úti Tagóvoda 07.25 – 08.05. Deák Utcai Tagóvoda 
Ugyeri Tagóvoda 07.25 – 08.05. Deák Utcai Tagóvoda 
Deák Utcai Tagóvoda 08.08 – 08.19. Széchenyi Úti Óvoda 

Pesti Úti Óvoda 06.27 – 07.08. Köztársaság Utcai Tagóvoda 
Köztársaság Utcai Tagóvoda 07.11 – 07.22. Pesti Úti Óvoda 



1.2. Az 1.1. alpontban meghatározott nyári nyitvatartás igénybevételére a szülő 2022. május 
31. napjáig nyújthatja be gyermeke jelentkezését az óvodai jogviszonnyal rendelkező óvodába. 

2. Cegléden, a város egészére kiterjedően egy önkormányzati óvoda kerül kijelölésre ügyeletes 
óvodaként a tavaszi, az őszi és a téli iskolai szünet idejére, a lecsökkenő gyereklétszám alapján. 

 

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

69/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a 

helyi választási iroda vezetőjének ajánlása alapján – a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tartó időtartamra – megválasztja a 
választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait és a póttagjait a jelen 
határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint. 

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

értesítse. 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

70/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/C. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében 
eljárva 

1.) Megállapítja, hogy dr. Csáky András polgármester a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése szerint 
2022. évben 39 munkanap alapszabadsággal, és 2021. évről áthozott 27 nap szabadsággal 
rendelkezik, melyek igénybevételét 2022-ben a következő ütemezéssel hagy jóvá: 

 
Január 27-28. 2 nap 
Január 31 - Február 1. 2 nap 
Február 21-25. 5 nap 
Március 7-9.; 17-18.; 28-31. 9 nap 
Április 6-8.; 11-13. 6 nap 
Május 2-6. 5 nap 
Június 13-15.; 27-29. 6 nap 
Július 11-22. 10 nap 
Augusztus 5-18. 10 nap 
Szeptember 16. 1 nap 
Október 13-14. 2 nap 
November 21-22. 2 nap 
December 5-6.; 27-30. 6 nap 
Összesen 66 nap 



2.) Felkéri a Jegyzőt a törvényben előírt nyilvántartások vezetésére. 
 
Határidő: folyamatos Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

71/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja a 195/2021. (XII. 16.) Ök. határozattal elfogadott 2022. I. félévi munkatervét, 

és a február 15-ei ülésre tervezett napirendből elnapolja a 2022. március 24-ei rendes 
ülésére a 181/2021. (XII. 16.) Ök. határozaton alapuló, „Az önkormányzati ingatlanvagyon 
hasznosítását ellátó gazdálkodó szervezetek feladat-ellátási szerződéseinek 
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést. 

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

72/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. január 20-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 
 

73/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1.) Dönt arról, hogy a sport-támogatások felhasználását meglévő tartozások visszafizetésére is 

lehetővé teszi. 
 

2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a márciusi testületi ülésre dolgozza ki az 1. pontban rögzített 
szándék döntést igénylő feltételeit. 

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



74/2022.(II. 15.) Ök. határozat 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Gubody Ferenc Díj alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 12/1998. (VII. 10.) Ök. rendelet 1. §-ában megállapított 
hatáskörében eljárva 

 
1.) „Gubody Ferenc” Díjban részesíti 2022-ben Dr. Tornyai Károly urat. 

 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: 2022. március 15. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

75/2022.(II. 15.) 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, Szolnoki út 71. III. emelet 38. ajtószám alatti 1+1/2 szoba 

összkomfortos lakást – a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője 
javaslatára – Dr. Monostori Zsolt részére, 2022. február 15. napjától a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalnál fennálló közszolgálati jogviszonya időtartamára. 

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

76/2022.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítani kívánja a díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2021. (V. 25.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdését azzal a céllal, hogy kettő elismerés legyen 
adományozható abban az esetben, ha olimpiai eredménye miatt kerül előterjesztésre 
személyi javaslat. 

 
2.) Felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont alapján készítse elő a rendelettervezetet a márciusi 

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


