
1 
 

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15-én meghozott 
határozatai 

 
38/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Támogatja – önként vállalt feladatként - a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 

(Székhely: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 12., telephelye: 2700 Cegléd, Dugovics u. 2/a., a 
továbbiakban: Szolgáltató) Utcai Gondozó Szolgálat szolgáltatás ellátását legfeljebb 54 
fő/hó ellátotti létszámig 1.000,-Ft/fő/hó összegben. 

2.) A tevékenység támogatására 2018. december 31-ig érvényes szerződést köt. 
3.) A támogatás fedezetét Cegléd Város Önkormányzata 2018. 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: Takáts László polgármester 

 
39/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Támogatást nyújt az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2730 Albertirsa, 

Köztársaság u. 115.; cégjegyzékszám: 13-09-129053, a továbbiakban: Szolgáltató) 
részére: 

1.1. a fogyatékos személyek nappali ellátása tárgyában 2005. szeptember 16. napján 
kelt Ellátási Szerződésben rögzített támogató szolgáltatás keretében nyújtott 
személyszállítás biztosítása 2018. évi ellátásáért, bepótlásként, egy összegben 2018. 
március 31-ig 1.990.000,- Ft átutalásával. 
1.2. a támogatás fedezetét Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében 
biztosítja. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében eljárva kössön 
támogatási szerződést a Szolgáltatóval. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, 
a támogatási szerződés előkészítésére.  

 
Határidő: 2018. március 31. Felelős: Takáts László polgármester 
 

40/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva 
 
1.) jóváhagyja 2019. február 16-ai hatállyal a Ceglédi Városi Könyvtár (Cegléd, Szabadság 

tér 5/A.) átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát, a határozat 1. mellékletének 
megfelelő tartalommal. 
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2.) felkéri az intézményvezetőt, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt 
változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. 

3.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
1. melléklet a 40/2018. (II. 15.) Ök. határozathoz 

1. Az SZMSZ 1.3.1 pontjába az alábbi szöveg lép: 
„Alapító okirat 
• Kelte: 2017. november 16. 
• Alapító okirat száma: 4/2017/CVK” 

2. Az SZMSZ 1.7 pont (8) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az intézmény meghatározott 
pénzügyi gazdálkodási tevékenységét a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (2700 Cegléd, 
Kossuth tér 1.) látja el.” 
3. Az SZMSZ 2.1.2 pont (18) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény meghatározott pénzügyi 
gazdálkodási tevékenységét a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.” 
4. Az SZMSZ 3.2 pontjába az alábbi szöveg lép: 
„A könyvtár vezetőjének kinevezési, megbízási rendje 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Cegléd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, bízza meg és menti fel nyilvános 
pályázat útján. A vezetői megbízatás 5 év határozott idő. Az intézmény vezetője magasabb 
vezető beosztású közalkalmazott, aki felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.” 
5. Az SZMSZ 3.3.2 pont (3) bekezdését a következő szövegcsere érinti: 
„Ceglédi Intézmények Gazdasági hivatalával” – intézménynév - „Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatallal” névre módosul. 
6. Az SZMSZ 3.8 pont (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az intézményben Közalkalmazotti tanács működik, amely a vezetés munkáját segíti 
véleményezéssel, javaslattétellel, az intézményt érintő szervezeti és működési kérdésekben, az 
intézmény dolgozóit érintő, élet- és munkakörülményeiket befolyásoló döntésekben.” 
7. Az SZMSZ 3.10.6 pont (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A könyvtár képviseletét az intézményvezető látja el. A fenntartóval az intézményvezető, a 
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatallal az intézményvezető és a gazdasági ügyintéző tart 
kapcsolatot.” 
8. Az SZMSZ 3.10.8 pont (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az intézmény vezetője – a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 
12.) EMMI rendelet – értelmében gondoskodik a közalkalmazotti vagy munkaviszony 
alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú 
végzettségű szakemberek szervezett képzéséről, továbbképzéséről.” 
9. Az SZMSZ 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az intézmény gazdálkodása  

• A könyvtár önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény meghatározott 
pénzügyi gazdálkodási tevékenységét a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: CKÖH) látja el. Az intézmény és a CKÖH közötti munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét az irányító és felügyeleti szerv hagyja jóvá. 

• A könyvtár éves költségvetésének előirányzatai felett az intézményvezető rendelkezik. 
Kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzésre a CKÖH jogosult. 
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• A könyvtár a CKÖH-hel kötött együttműködési megállapodásban rögzíti a 
működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró kérdéseket, így különösen a 
tervezéssel, gazdálkodással (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, 
érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával), eljárási és dokumentációs 
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, az 
ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső 
előírásokat, feltételeket. 

• Az állománygyarapítási keretet az állománygyarapító- és feldolgozó csoport vezetője, 
valamint a CKÖH közösen felügyeli.” 

 
41/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja a 264/2017. (VIII. 24.) Ök. határozat 1. pontját, melynek helyébe a következő 

szöveg lép: 
„1.) Bővíti a fenntartásában működő Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodájának 
(Cegléd, Külterület 066/2. hrsz.) 50 fős férőhelyszámát 75 főre, tekintettel arra, hogy a 
229/2017. (VI. 22.) Ök. határozatban foglalt fenntartói intézkedés nem bizonyult 
elégségesnek.” 

2.) Módosítja a 264/2017. (VIII. 24.) Ök. határozat 7. pontját, melynek helyébe a következő 
szöveg lép: 
„7.) Önkormányzati illetménykiegészítést állapít meg – a munkaerő megtartása 
érdekében – 2018. január 1-jétől a külterületen működő (Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri 
Tagóvodája, és Budai Úti Tagóvodája) önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó 
közalkalmazottak számára a nehéz körülmények között végzett munkáért. Az 
illetménykiegészítés mértéke 2018-ban 12.000.- Ft/hó/fő, melynek forrása a 2018. évi 
önkormányzati költségvetés.” 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
42/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján megállapítja – 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) 2019. évre 2.710.000.000 Ft 
b) 2020. évre 2.860.000.000 Ft 
c) 2021. évre 3.060.000.000 Ft 

1.2.) A fizetési kötelezettségek várható összegei: 
a) 2019. évre 0 Ft 
b) 2020. évre 0 Ft 
c) 2021. évre 0 Ft 
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

1. melléklet a 42/2018. (II. 15.) Ök. határozathoz 
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és saját 

bevételei arányának kimutatása 

    

adatok 
forintban 

M e g n e v e z é s Sor-
szám 2019. év 2020. év 2021. év 

    előirányzat     

1 2 3 4 5 
a helyi adóból és a települési adóból származó 
bevétel 01 2 200 000 

000 
2 400 000 

000 2 600 000 000 
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel 

02 
500 000 000 450 000 000 450 000 000 

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 03 0 0 0 
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel 

04 
0 0 0 

bírság-, pótlék- és díjbevétel 05 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 06 

0 0 0 

Saját bevételek (01+…+06) 07 2 710 000 
000 

2 860 000 
000 3 060 000 000 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 
fizetési kötelezettség (09+10) 08 

0 0 0 
Hosszú lejáratú hitelek, kötvény visszafizetése  09 0 0 0 
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési 
kötelezettség 10 

0 0 0 
A Stabilitási törvény 10. § (5) pontja szerinti 
megfelelési mutató (08/07)*100 11 

0,00% 0,00% 0,00% 
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési 
kötelezettség 10 

0 0 0 
 

 
43/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Cegléd Város 

Önkormányzata és a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft közötti Feladat ellátási keretszerződés 2. számú módosítását, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  

 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
FELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
- TERVEZET - 

amely létrejött egyrészről 
Cegléd Város Önkormányzata 
székhely: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
adószáma: 15731230-2-13 
bankszámlaszáma:  11742025-15394772-00000000 
képviseli: Takáts László, polgármester 
ellenjegyzi: Dr. Diósgyőri Gitta, címzetes főjegyző 
pénzügyi ellenjegyző: Dr. Kárpáti Lászlóné, pénzügyi irodavezető 
mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről a 
 
VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
székhely:   2700 Cegléd, Gubody u. 28. 
cégjegyzékszám:  13-09-128232 
adószáma:   14736854-2-13 
bankszámlaszám:  11742025-29906280 
képviseli:   Mótyán Krisztián ügyvezető 
mint közfeladatot ellátó (a továbbiakban: Feladatellátó), 
 
továbbiakban együtt: Felek 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 
 
Felek a közöttük 2016. február 29. napján létrejött, és 2017. március 06. napján módosított szerződést 
az alábbiak szerint módosítják: 

II. 
A megbízás tárgya 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Önkormányzat feladat ellátási szerződést köt Feladatellátóval a jelen 
szerződésben szereplő egyes önkormányzati feladatok megfelelő színvonalú és költséghatékony 
ellátására.  
 
A jelen szerződés keretében ellátandó feladatok: 

1. Lakás és helyiséggazdálkodás rendelet szerint  
2. Ingatlangazdálkodási feladatok rendelet szerint:  

a) Az önkormányzati tulajdonban lévő, jegyzék szerint hasznosításra átadott, valamint az 
önkormányzati kezelésben maradt ingatlanokkal való gazdálkodás az Önkormányzat 
hatályos vagyonrendeletének megfelelően.  
Az értékesítések, adásvételek és más ingatlan jogügyletek előterjesztése, lebonyolítása 
(pályáztatás, egyeztetések, szerződés előkészítés, pályázati biztosíték, óvadék kezelése, 
földhivatali ügyintézés, esetleges telekmegosztás, vagy telekegyesítés kérelmezése, stb.) az 
Önkormányzattal történő egyeztetés alapján. A hasznosításra átadott ingatlanok közüzemi 
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szolgáltatókkal (áram, víz, távhő) kötött szerződéseinek előkészítése, kezelése, bejövő 
számlák szakmai-tartalmi ellenőrzése, hátralékok nyilvántartása, kezelése; 

b) Földhaszonbérleti szerződések előkészítése, (pályáztatás lebonyolítása, pályázati biztosíték 
kezelése) az Önkormányzat érdekeinek érvényesítésével, külön szerződés alapján; 

c) Az Önkormányzati Hivatal (2700 Cegléd, Kossuth tér 1., hrsz.: 64.) épületének (összesen: 
4.578 m2) takarítása, a Hivatal udvarán növények gondozása; 

3. Gyepmesteri telep üzemeltetése külön szerződés alapján;  
4. Fizetőparkolók üzemeltetése külön szerződés alapján; 
5. Cegléd Város közigazgatási területén lévő földutak karbantartása; 
6. Részvétel a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési feladatok végrehajtásában a 

Polgármester utasításai alapján; 
7. Köztisztasági feladatok koordinálása, Cegléd Város Önkormányzatának a városi köztisztasági 

feladatok ellátására kötött szerződés szakmai teljesítésének igazolása; 
8. Játszóterek üzemeltetése, karbantartása, takarítása, szakmai teljesítés igazolása; 
9. Városi kertészi, közterület gondozásai és erdőgazdálkodási tevékenységek végzése, 

szerződések megkötése, kezelése, Cegléd Város Önkormányzatának a városi parkgondozásra 
kötött szerződés szakmai teljesítésének igazolása  

10. Házszámtáblák árusítása; 
11. Utcanév- és közúti jelzőtáblák beszerzése, kihelyezése, karbantartása, pótlása; 
12. Útburkolati jelek festése; 
13. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan végzendő tevékenységek külön megállapodás alapján; 
14. Piac üzemeltetése külön szerződés szerint; 
15. Közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék gyűjtése, 

szállítása és kezelése külön szerződés szerint;  
16. Önkormányzati kezelésű intézmények, önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, 

felújítása, az önkormányzat megrendelése alapján; 
17. Bel- és külterületi utak melletti járdák, kerékpárutak kaprbantartása. 

 
VII. 

Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések 
2) Kapcsolattartó Feladatellátó részéről: Mótyán Krisztián ügyvezető és meghatalmazottai. 
 
A szerződés jelen módosításon kívüli pontjai változatlanul érvényben maradnak. A 
szerződésmódosítás 4 db eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 3 
példány az Önkormányzatot, 1 példány a Feladatellátót illet meg. 
 
Kelt: Cegléd, 2018. február ... 
 

……………………. 
Önkormányzat 

Cegléd Város Önkormányzata 
Takáts László 
polgármester 

 

 ……………………. 
Feladatellátó 

VÁRVAG Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 

Mótyán Krisztián 
ügyvezető 

Ellenjegyezte: 
……………………. 
Dr. Diósgyőri Gitta 
címzetes főjegyző 

  
 
 

 
Pénzügyi ellenjegyző: 

……………………. 
Dr. Kárpáti Lászlóné 
pénzügyi irodavezető 

  

Pénzügyi ellenjegyzés kelte: 2018. február .... 
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44/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) megrendeli Ceglédfürdő és környéke középtávú fejlesztési stratégiájának elkészítését, 

valamint a stratégia megvalósítását célzó projekt vezetését, a jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékeltét képező megbízási szerződés tervezetben foglaltak szerint 
Szuda János Pál (cím: 2096 Üröm, Patak u. 1.) egyéni vállalkozótól nettó 11.520.000,- Ft 
megbízási díjért. 

2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt megbízási szerződés aláírására, 
valamint a teljesítések igazolására, és felkéri a megrendelés eredményeként elkészülő 
dokumentumok elfogadásának előterjesztésére. 

3.) biztosítja az 1.) pontban megjelölt megbízás ellenértékét, az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének dologi kiadásai között. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) 
 

Amely létrejött egyrészről: 
Név: Cegléd Város Önkormányzata 

másrészről: 
Név:  

székhely: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Cím: 
képviselő: Takáts László polgármester 
ellenjegyző: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 
főjegyző 
pénzügyi ellenjegyző: Dr. Kárpáti Lászlóné 
pénzügyi irodavezető 

Adószám: 
Cégjegyzékszám:  
Számlavezető bank neve: 
Bankszámlaszám: 
 

nyilvántartási szám: 731234 
adószám: 15731230-2-13 

 

számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt. 
bankszámla száma: 11742025-15394772 

 

mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó  mint Megbízott, továbbiakban Megbízott 
A  szerződés tárgya 
Megbízó – Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018.(II.15.) Ök. számú 
határozata alapján – jelen Szerződés aláírásával megrendelést ad a Megbízottnak 
Ceglédfürdő és környéke középtávú fejlesztési stratégiája elkészítésére (továbbiakban a 
„Stratégia”.) amelyet a Megbízott elfogad. 
A Stratégia az alábbiakban szereplő fejlesztések középtávú stratégiába foglalására terjed ki 
(amelynek része: leírás, javasolt célcsoport, finanszírozási javaslat, becsült költség, becsült 
bevétel/bevétel többlet, becsült üzemeltetési költség, üzemeltetés formájára vonatkozó 
javaslat): 

• Fürdő területén belüli Fürdőtó kialakítása 
• Fürdő további fejlesztései 
• Lakópark/Üdülőpark 
• Vadaspark 
• Hadi tematikájú élménypark 

 
A stratégiának össze kell foglalnia a stakeholdereket, beleértve a szükséges érintett 
szakhatóságokat és a szükséges engedélyek listáját.  
A Stratégia mérföldkövei: 

Mérföldkő Leírás Határidő 

1. mérföldkő 

Döntés előkészítő anyag elkészítése: 
Fürdő fejlesztés, kemping bővítés, további 
attrakciók kialakítása. 

2018/04/30 

2. mérföldkő 

Az önkormányzati beruházási döntések 
megvalósítása, további fejlesztések 
előkészítése, marketing koncepció 
kidolgozása 

A beruházási döntés és 
kivitelezői ajánlatok 
függvényében 

A szolgáltatások szakmai terjedelme 
A Megbízó számára a Megbízott az alábbi projektmenedzsment feladatokat látja el: 

a Projekt céljainak eléréséhez szükséges feladatok, határidők, erőforrások tervezése, a 
projektkörnyezet kialakításának koordinálása; 

a projektbeli feladatok terv szerinti előrehaladásának biztosítása és követése;  
• a Projektben résztvevő felek szerződéses kötelezettségeinek áttekintése, nyomon 

követése;   
• projektkockázatok feltárása, kezelésükre javaslat készítése, jelzése a Megbízó felé; 
• Projekt Irányító Bizottság (PIB) ülések előkészítése és vezetése; 
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• prezentációk, státusz anyagok készítése; 
• Projekt Alapító Okirat (PAO) létrehozása és a Megbízó érdekeinek képviselete ennek 

kialakítása során; 
• a Projekt státuszáról a Megbízó igényeinek megfelelően beszámoló készítése, a 

projekttervhez viszonyított előrehaladás felmérése és értékelése; 
• a projekttervtől való eltérések megbeszélése és megoldása; 
• a projektmunka operatív irányítása, a projekttagok közötti információáramlás 

biztosítása és munkájuk koordinálása, részvétel a projektkoordinációkon a Megbízó 
folyamatos tájékoztatása a projekt státuszáról és az esetlegesen szükséges 
döntésekhez releváns tényekről. 

 
A szolgáltatások nyújtása során a Megbízó igényeinek megfelelően a Megbízott által 
létrehozott dokumentumok és egyéb eredmények, a Megbízó tulajdonát képezik, a Megbízó 
területi és időbeni korlátozás nélküli, a módosítás, átdolgozás, terjesztés jogát is magában 
foglaló kizárólagos jogokat szerez. 
Megbízott alvállalkozó vagy más közreműködő igénybevételére csak a Megbízó előzetes, 
írásos hozzájárulásával jogosult. Ez esetben a Megbízott köteles biztosítani, hogy 
alvállalkozói, közreműködői a jelen szerződésben foglalt feltételeket betartsák. 
A teljesítés helyszíne 
A feladatvégzés helyszíne alapvetően a Megbízó székhelye, vagy a Megbízó kérésére más, 
magyarországi helyszín.  
A felek feladatai, a feladatok megosztása 
 Megbízó általános feladatai 

• A Felek rögzítik, hogy a Megbízott feladatait személyes közreműködése révén 
teljesíti.  

• Megbízó vállalja, hogy a Stratégia végzéséhez szükséges információkat Megbízott 
rendelkezésére bocsátja.  

• Megbízó a Megbízottal a Szerződés teljesítése érdekében együttműködni köteles. Ezen 
együttműködési kötelezettség különösen az alábbiakra terjed ki: Megbízó vállalja, 
hogy Megbízott kérésének megfelelően minden, a Szerződés megfelelő teljesítéséhez 
szükséges adatot és információt díj- és költségmentesen Megbízott rendelkezésére 
bocsát olyan időben, hogy az ne veszélyeztesse a Megbízott által jelen Szerződésben 
vállalt szolgáltatások határidőben való maradéktalan teljesítését. 

• Megbízott jogosult külön igazolás nélkül feltételezni, hogy Megbízó és képviselői által 
Megbízottnak szolgáltatott információ és adat pontos lesz Megbízó legjobb tudása 
szerint.  

• Megbízó köteles a Stratégia és az átadott egyéb dokumentumok tartalmát megismerni 
és véleményezni az átadáskor egyeztetett határidőn belül. 

• Megbízó felelős a részére átadott információk alapján a szükséges döntések időben 
történő meghozataláért és az általa elvégzendő feladatok elvégzéséért.  

• Megbízott kérésére a Megbízó munkakörnyezetet biztosít a jelen szerződésben foglalt 
feladatok végrehajtása során. 

• Megbízó vállalja, hogy lehetővé teszi Megbízott számára Megbízó alkalmazottaival, 
közreműködőivel való zavartalan együttműködést.  

Megbízott általános feladatai 
A Megbízott vállalja, hogy: 

• elkészíti és jóváhagyatja a Projekt Alapító Okiratot, 
• a vállalt feladatokat elvégzi a kialakított, Megbízó által jóváhagyott projekt alapító 

okiratban foglaltak alapján.  
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• az ütemtervnek megfelelő határidők betartásával, magas minőségi szinten elvégzi a 
számára dedikált projekt feladatokat, 

• a teljesítés igazolásához az általa elvégzett teljesítésről havonta teljesítési 
jegyzőkönyvet készít, 

• a Megbízott a szolgáltatásokat magas szakmai színvonalon, a szükséges 
szakértelemmel és gondossággal nyújtja. Köteles, szerződésben vállalt 
szolgáltatásokra vonatkozó hatályos magyar jogszabálynak és előírásnak 
megfelelően végezni a tevékenységét. 

• A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Polgári Törvénykönyvben 
foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv.) rendelkezéseinek 
megfelelően a szerződéses jogviszony ideje alatt, továbbá annak megszűnését 
követően, a teljesítés során akár szóban, akár írásban tudomására jutott magán vagy 
üzleti titkot képező vagy más jogszabályban nevesített védendő információkat 
mindaddig, amíg azok a szerződés és a jogszabályi rendelkezések vonatkozó 
rendelkezéseinek megszegése nélkül a nyilvánosság számára általában hozzáférhetővé 
nem válnak, illetve titok jellegüket el nem vesztik, vagy ha a titok jellegéből ez fakad, 
úgy időbeli korlátozás nélkül megtartja, azt feladatkörén kívül fel nem használja, 
nyilvánosságra nem hozza, azzal semmilyen módon vissza nem él és biztosítja, hogy 
harmadik személy ne férhessen hozzá, kivéve, ha ahhoz a Megbízó - a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - előzetesen, írásban hozzájárult.  

• A Megbízó köteles titokban tartani a Megbízottra vonatkozó egyéb információt, 
amennyiben az információt bizalmasként megjelölték, vagy az egyébként 
nyilvánvalóan bizalmas.  

• Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik fél – a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával - az erre illetékes hatóság, bíróság 
felhívására, a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak 
minősített információkat, adatokat. 

• A Megbízott a Feladatokat azok jellege által indokolt helyen köteles teljesíteni. A 
jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges mindennemű eszközt Megbízott biztosítja. 

• Jelen pont összeférhetetlenségi nyilatkozata formájában Megbízott kijelenti, hogy a 
fejlesztési helyszínt jelentő Ceglédfürdő területen nem bír ingatlantulajdonnal vagy a 
területen működő vállalkozásban közvetlen vagy közvetett formában üzletrésszel, 
feladatainak teljesítése során egyedül Megbízó érdekei befolyásolják. 

• Megbízott jelen Szerződés teljesítését követően jogosulttá válik az általa elvégzett 
feladatok referenciaként való feltüntetésére az alábbi adatok vonatkozásában: 
Megbízó neve, címe; 
Szerződés tárgya; 
Kapcsolattartó neve és elérhetősége; amelyhez Megbízó hozzájárulását adja. 

• Megbízott kérésére Megbízó a kérés megérkezését követő 5 munkanapon belül köteles 
referencianyilatkozat kiállítására jelen Szerződésben foglaltak teljesítésétől számított 5 
éves időtartamig. 

• A feladatok során előállított szellemi termékek tulajdonjoga Megbízót illeti. 
• Felek a jogviszonyuk vonatkozásában a jelen Szerződésben foglaltakat teljes körű 

megállapodásnak tekintik, ezzel összhangban a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének 
alkalmazását kizárják. 

Kapcsolattartás 
Megbízó és Megbízott kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 

• Megbízó részéről: 
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o Név: dr. Nagy Lajos aljegyző 
o Tel.:  
o E-mail:  

• Megbízott részéről: 
o Név:  
o Tel.:  
o E-mail:  

Díjak, fizetési feltételek 

Tanácsadó neve Havidíj  

 …………………….. Ft + …….. % ÁFA 

 
A Megbízott havonta jogosult a számla kibocsátására, a tárgyhó utolsó napját követően, 
amennyiben Megbízó a Megbízott teljesítését az időnyilvántartás és teljesítési jegyzőkönyv 
aláírásával elfogadta. Megbízó részéről a teljesítési igazolás aláírására jogosult személy: 
Takáts László polgármester. 
Az elszámolás során egy tanácsadói (projektvezetési) nap legfeljebb 8 óra. Ennél rövidebb 
vagy hosszabb idejű napi szolgáltatásnyújtás illetve a heti 2 napot meghaladó vagy el nem érő 
szolgáltatásnyújtás esetén, a megbízási díj a Megbízottat arányosan illeti meg. Az esetlegesen 
felmerült hosszabbidejű szolgáltatás nyújtásáról Megbízott részletes kimutatást készít, 
melynek kifizetése annak Megbízó általi elfogadása esetén a projekt végén egy összegben 
esedékes.  
A Megbízottat feladatainak maradéktalan elvégzése után a Projekt mérföldkövei (2 db) 
Megbízó által igazolt teljesítésekor további díjazás illeti meg, melynek mértéke a havidíj 
háromszorosa.  
A Megbízó a Megbízott alakilag és tartalmilag helyes, jogszabályokban foglalt előírásoknak 
megfelelő, teljesítési igazolás mellékelésével benyújtott számláját a kézhezvételtől számított 
15 napon belül átutalással egyenlíti ki a Megbízott bankszámlájára.  
Ha Megbízó késedelmesen teljesíti fizetési kötelezettségét, Megbízott jogosult késedelmi 
kamatot érvényesíteni, a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései szerint. 
A szerződés időbeli hatálya 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést határozott időre kötik, 2018.  március 1-én 
lép hatályba, és hatálya a 2019. február 28-ig tart. 
Felmondás, megszüntetés 
Felek közös megegyezéssel a Szerződést írásban megszüntethetik. 
Amennyiben bármelyik Fél jelen Szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit megsérti, és 
azt a másik Fél írásbeli felhívásában megállapított határidőn belül sem pótolja, vagy valamely 
jogszabályban foglalt vagy hatóság által kitűzött határidőt elmulaszt, úgy a sérelmet 
szenvedett Fél jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja.  
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés Megbízó által történő felmondása esetén 
Megbízó a már elvégzett, de még át nem adott munka arányos részét a Megbízott részére 
megfizeti. 
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés mindkét Fél részéről 30 napos rendes 
felmondással indoklás nélkül felmondható. 
Irányadó jog 
Jelen Szerződésre Magyarország mindenkor érvényes és hatályos jogszabályai, különösen a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Felek ennek megfelelően rögzítik, hogy 
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jelen szerződés hatálya alatti tevékenységek valós tartalmától függően a vállalkozási 
tevékenységekre a vállalkozási jogviszony, a megbízási jellegű tevékenységekre pedig a 
megbízási jogviszony sajátosságai vonatkoznak. 
Illetékesség 
Jelen Szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket Felek megkísérlik kölcsönös 
megegyezés útján rendezni, melynek sikertelensége esetén alávetik magukat a Megbízó 
székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos döntésének. 
Aláírási fejezet 
Jelen Szerződés 4 (négy) egymással teljesen azonos szövegű eredeti példányban készült, 
amelyek közül a Megbízó 3 (három), a Megbízott 1 (egy) eredeti példányt kap, és amelyek 
mindegyikét - elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 
a szerződő felek képviselői az alulírott helyen és napon aláírták. 
 
Cegléd, 2018.03.01. 
 

……………………. 
Megbízó 

Takáts László polgármester 
Ellenjegyző:  

……………………. 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 
Pénzügyi ellenjegyző: 

………………………. 
Dr. Kárpáti Lászlóné pénzügyi irodavezető 

pénzügyi ellenjegyzés kelte: 2018.  
 

 ……………………. 
Megbízott 

 
 
 
 
 

45/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja a 141/2017.(IV.27.) Ök. határozat 4. pontját az alábbiak szerint: 

„A 3. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezetét az alábbiak szerint jelöli meg: 
bruttó 20.000.000,- Ft erejéig Cegléd Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetésében, bruttó 140.000.000,- Ft erejéig Cegléd Város Önkormányzatának 2019. 
évi költségvetésében biztosít fedezetet.” 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére  
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

46/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1. Pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap - „Műemlék épületek és építmények 

állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint 
műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások 
restaurálásának támogatása 207135/82 azonosítószámú pályázati felhívásra. 
 

1.1. A projekt címe: „A Kossuth téri műemlék épületek felújítása a megújuló Ceglédért” 
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1.2. A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi számai: Cegléd, Kossuth tér 10, 10/a 43 

hrsz 
1.3. A beruházás elszámolható költségigénye nettó:    23.622.047,- HUF.  

 A projektben elszámolt ÁFA összege:        6.377.953,- HUF.  
 A projekt költségigénye mindösszesen:     30.000.000,- HUF.  
 Támogatási intenzitás:           50   % 
 A pályázathoz szükséges önerő:        15.000.000,- HUF.  
 Az elnyerhető támogatás maximális összege:      15.000.000,- HUF. 

2. A pályázathoz szükséges 15.000.000,- HUF önerő fedezetének a Cegléd Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetését jelöli meg. 

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

előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: 1-3. Pontban: Takáts László polgármester 

  4. pontban: Szebeni Dávid ügyvezető 
 

47/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) A Földművelésügyi Minisztérium „zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása„ 
című, 2018/2810 azonosítószámú pályázat megvalósítását támogatja. 

 
1.1.A projekt címe: „Az élhető és fejlődő zártkertekért Cegléden” 
 
1.2.A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi számai: Cegléd, Gőz dőlő10630;11869 

Benyus dűlő 11661; 11706 hrsz;  
1.3.A beruházás elszámolható költségigénye nettó:       7.816.163,- HUF.  
 A projektben elszámolt ÁFA összege:         2.110.364,- HUF.  
 A projekt költségigénye mindösszesen:        9.926.527,- HUF.  
 Támogatási intenzitás:           100   % 
 A pályázathoz szükséges önerő:                      0,- HUF.  
 Az elnyerhető támogatás maximális összege:      9.926.527,- HUF. 
 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
3.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére, a 

pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: 1-2. Pontban: Takáts László polgármester 

  3. pontban: Szebeni Dávid ügyvezető 
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48/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja a 323/2017.(X.19.) Ök. határozat 1.) pontját. 
„1.) Bérbe adja visszamenőleges hatállyal 2017. november 15-étől a vagyongazdálkodásról 

szóló 15/2013. (V.2) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 16. § (2) 
bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül telekalakítást követően 
Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterület 1650/11. 
hrsz-ú, 4143 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 0 AK értékű ingatlant 
5 év időtartamra, mely meghosszabbítható az Infineon Technologies Cegléd Kft. 
(székhely: 2700 Cegléd, Ipartelepi út 3., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-073765 adószám: 
121962214-2-44) részére.  
A bérleti díjat 2017. évben 51,05 Ft/m2/év + ÁFA, 211. 375 Ft + ÁFA, azaz 
kettőszáztizenegyezer-háromszázhetvenöt forint + Általános Forgalmi Adó, 2018. évben 
52,24 Ft/m2/év + ÁFA, 216.430 Ft + ÁFA, azaz kettőszáztizenhatezer-négyszázharminc 
+ Általános Forgalmi Adó állapítja meg, mely az azt követő években infláció mértékével 
növekszik.” 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a 2017. december 4-én megkötött bérleti szerződés 
módosításának aláírására.  

3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

49/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján, a Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítvány (székhely: 
2700 Cegléd, Szabadság tér 5.) kérelmét figyelembe véve a Cegléd Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Cegléd belterületi 52 helyrajzi számú, 
természetben Cegléd, Szabadság tér 5. szám alatti, kivett üzem megnevezésű, 739 m2 
alapterületű ingatlanból 296 m2-es alapterületű nem lakás célú helyiségre vonatkozó 
használati szerződését visszamenőleges hatállyal, 2018. január 1-től 2027. december 31-
ig meghosszabbítja azzal, hogy a helyiségek közüzemi költségeit továbbra is a 
Használatba vevő fizesse meg. 

2.) Kötelezi a Használatba vevőt, hogy az 1.) pontban megjelölt helyiség alapterületének 
66%-át kiállító térként, 34%-át kiszolgáló helyiségként használja a továbbiakban is. A 
kiszolgáló helyiségek a következők: restaurátor műhely, hangszer és kellékraktár, iroda, 
ruhatár, szociális helyiségek és dekorációs műhely. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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50/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd külterület 

0987/41 helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Törteli úton található volt Dózsa György 
laktanya területén található kivett telephely, épület, udvar megnevezésű 46.755 m2 
alapterületű ingatlanból telekalakítást követően kialakult Cegléd, külterület 0987/42 
helyrajzi számú 5.285 m2 alapterületű kivett beépítetlen területet (továbbiakban: Ingatlan) 
a Pro-Doktor Kft. (2700 Cegléd, Kenderföld u. 16/A, adószám: 12489697-2-13, 
cégjegyzékszám: 13-09-085257) pályázó részére bruttó 5.800.000,- Ft vételáron, 
amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával. 
Értékesítés esetén engedélyezi pályázónak az ingatlan vételár havi egyenlő részletekben 
való megfizetését az Önkormányzat részére, úgy hogy az utolsó részlet legkésőbb 2018. 
december 15-ig befizetésre kerüljön az Önkormányzat számlájára. 

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

nyilatkozatát az Ingatlan vonatkozásában kérje meg. 
4.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
atáridő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
51/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd külterület 

0987/41 helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Törteli úton található volt Dózsa György 
laktanya területén található kivett telephely, épület, udvar megnevezésű 46.755 m2 
alapterületű ingatlanból telekalakítást követően kialakult Cegléd, külterület 0987/49 
helyrajzi számú, kivett épület, udvar megnevezésű 6.696 m2 alapterületű ingatlant 
(továbbiakban: Ingatlan) a Pro-Doktor Kft. (2700 Cegléd, Kenderföld u. 16/A, 
adószám: 12489697-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-085257) pályázó részére bruttó 
19.900.000,- Ft vételáron, amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával. 

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

nyilatkozatát az Ingatlan vonatkozásában kérje meg. 
4.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

52/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd külterület 

0987/41 helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Törteli úton található volt Dózsa György 
laktanya területén található kivett telephely, épület, udvar megnevezésű 46.755 m2 
alapterületű ingatlanból telekalakítást követően kialakult Cegléd, külterület 0987/48 
helyrajzi számú 5.040 m2 alapterületű kivett beépítetlen területet (továbbiakban: Ingatlan) 
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a Pro-Doktor Kft. (2700 Cegléd, Kenderföld u. 16/A, adószám: 12489697-2-13, 
cégjegyzékszám: 13-09-085257) pályázó részére bruttó 5.600.000,- Ft vételáron, 
amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával. 
Értékesítés esetén engedélyezi pályázónak az ingatlan vételár havi egyenlő részletekben 
való megfizetését az Önkormányzat részére, úgy hogy az utolsó részlet legkésőbb 2018. 
december 15-ig befizetésre kerüljön az Önkormányzat számlájára. 

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

nyilatkozatát az Ingatlan vonatkozásában kérje meg. 
4.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

53/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) értékesíti a tulajdonában lévő, Cegléd belterület 108/A/3 helyrajzi számú, természetben 

Cegléd, Batthyány u. 4/3. szám alatti lakást Erdélyi Gyula 2700 Cegléd, Pesti út 46. szám 
alatti lakos egyéni vállalkozó, vételi szándékot benyújtó részére az ingatlanforgalmi 
értékbecslés alapján megállapított bruttó 3.100.000,- Ft forgalmi értéken. 

2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
3.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
4.) A bevétel céljának felhasználásáról később dönt a lakások és helyiségek bérletére, 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

54/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát 

működtessenek. 
2.) A településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltakat képviselje.  
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

55/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
Elkötelezett hazánk önkormányzati hagyományainak megőrzésében, a közügyek 
demokratikus intézésének fejlesztésében és a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában 
foglalt alapelvek érvényre juttatásában. A képviselő-testület helyi közügynek tekinti, hogy 
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fennmaradjon a helyi önkormányzatok jelenlegi rendszere, amelynek további működése 
biztosítja a helyi közügyek intézésének és a helyi közhatalom gyakorlásának feltételeit. Ezért: 
 
1.) Felkéri az Országgyűlést, hogy törvényalkotói hatáskörében tartsa fenn azt a rendszert 

Magyarországon, amelyben a helyi közakaratot a demokratikusan megválasztott helyi 
testületei útján a helyi önkormányzás valósítsa meg. 

2.) Felkéri az Országgyűlést, hogy az 1. pontban meghatározottakkal ellentétes célok 
megvalósítása érdekében benyújtott törvényjavaslatoknak és országgyűlési határozati 
javaslatoknak az Országgyűlés tárgysorozatába való felvételét, érdemi vitáját és 
elfogadását ne támogassa. 

3.) Megbízza a polgármestert, hogy a jelen határozatról tájékoztassa: 
a) az Országgyűlés elnökét, 
c) Földi László egyéni országgyűlési képviselőt 

 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
56/2018.(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 Takáts László polgármester a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése szerint 

2018. évben 25 munkanap alap- és 14 munkanap pótszabadsággal, továbbá a Kttv. 102. § 
(1) bekezdés c) pontja szerint további 4 munkanap pótszabadsággal rendelkezik, 2017. 
évben igénybe nem vett szabadsága – a jegyző nyilvántartása szerint – 10 munkanap, 
melyek igénybevételét 2018-ben a következő ütemezéssel hagy jóvá: 

1.1.)  január 2-3., 18-19., 29. 5  nap 
1.2.)  február 1., 6-7., 14., 16., 22-23., 27-28. 9 nap 
1.3.)  március 8-9., 26-27. 4 nap 
1.4.)  április 26-27. 2 nap 
1.5.)  május 9-11.,  3 nap 
1.6.)  június 25-28. 4 nap 
1.7.)  július 16-26. 9 nap 
1.8.)  augusztus 2-10. 7 nap 
1.9.)  szeptember 11-14. 4 nap 
1.10.)  október19-20. 2 nap 
1.11.)  november 22-23. 2 nap 
1.12.)  december 27-28. 2 nap 
Összesen 53 nap 

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

 
57/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja a 401/2017. (XII. 14.) Ök. határozattal elfogadott 2018. I. félévi munkatervét, 

és 
1.1. törli a február 15-ai ülésre tervezett „Beszámoló a 2017. évi ünnepségekről” tárgyú 
előterjesztést azzal a feltétellel, hogy a feladat ellátásával megbízott Kossuth Művelődési 
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Központ Nonprofit Közhasznú Kft. üzleti tervéről szóló beszámolójában erre 
vonatkozóan kitér; 
1.2. elnapolja a február 15-ei ülésére tervezett „A köztemetőről szóló 34/2010. (XII. 23.) 
önkormányzati rendeletben megállapított díjak felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést a 
március 22-ei ülésére. 
1.3. törli a munkaterv március 22-ei ülésnapjára tervezett „Városi kitüntetés 
adományozása Cegléd Város Sportjáért Díj” tárgyú előterjesztést, mivel azt a február 15-
ei ülésén tűzte napirendjére. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

58/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-ei ülése 

óta hozott, de még nem teljesített, illetve a 2018. január 25-i rendes ülésén hozott 
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

59/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) a 32/2018.(I.25.) Ök. határozatának 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

felkéri a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, mint 
közszolgáltatót, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 120 literes hulladékgyűjtő 
edényzet térítésmentes használatát biztosítsa az Ugyer városrészen a közszolgáltatásba 
bevont ingatlanok ingatlanhasználóinak a közszolgáltatási szerződés időtartamára azzal a 
kikötéssel, hogy az igénylők a szerződés ideje alatt egy darab 120 literes gyűjtőedény 
térítésmentes igénylésére jogosultak, és a szerződés megszűnése esetén az edényzetet 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a közszolgáltató számára visszaadni 
kötelesek. Amennyiben az ingatlanhasználó nem tudja visszaszolgáltatni az edényzetet, 
köteles az értékét megtéríteni Cegléd Város Önkormányzata részére. 

2.) Utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  Felelős: DTKH Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

60/2018.(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 2018-ban Kővári Pál urat. 
2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
Határidő: 2018. március 15. Felelős: Takáts László polgármester 
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61/2018.(II. 15.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelet 3. §-ában rögzített 
hatáskörében eljárva 
 
1.) Cegléd Város Sportjáért Díjat adományoz 2018-ban a következő személynek: 

 
1.1 Váradi László Lajos 

 
2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
62/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglaltak szerint elfogadja Cegléd Város 

Önkormányzatának teljes körű kommunikációs stratégiáját és kapcsolódó taktikai tervét. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt megbízás teljesítésének 

igazolására. 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
63/2018.(II. 15.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) a 279/2017. (VIII.24.) Ök. határozata alapján elkészített Kommunikációs Stratégiai 

dokumentum és kapcsolódó taktikai terv, figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontja 
szerinti üzleti érdekekre, nem nyilvános. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

 
64/2018.(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 melléklete szerint. 
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

64/2018.(II.15.) Ök. határozat melléklete 
 

Szavazatszámláló bizottságok tagjai  
 

Abuczki Barbara 
Albert Judit 
Andó Nikoletta 
Andó Tiborné 
Apáti-Tóth Terézia 
Baksa Tiborné 
Bálint Tamás 
Balogh Zoltán Ferencné 
Bán Dóra 
Baráth László 
Baráth-Szekes Katalin 
Bedő Beáta 
Bereczki Béla 
Bóbis Andrásné 
Bordáné Csököly Éva Terézia 
Böndő-Szegedi  Szilvia 
Csiszár Ágnes 
Dudás István Lászlóné 
Erdős Józsefné 
Erdődiné Bárány Brigitta 
Erős Bence 
Erős Emília 
Farkas Norbert 
Farkas Zoltánné                      
Farkasné Kovács Mária 
Farkasné Vasgyura Gréti 
Fehér Edit 
Fekete Mónika Alexandra 
Földváriné Zöldesi Lenke  
Gábor Istvánné 
Gömöri Júlia 
György Mária 
Győriné Cserpák Mária Erzsébet 
Gyura Lászlóné 
Harczi Ferencné 
Hegedűs Ferencné 
Hodossy Rita 

Imrik Mária 
Jansik József Károlyné 
Joó Katalin 
Károly Istvánné 

    Kecskeméti Andrásné 
Kelemenné Liszt Katalin Mária   
Kelemenné Matuz Anna 
Kenyó Erzsébet  
Keresztúri Lászlóné 
Kis Józsefné 
Kisgyörgy Katalin 
Kogler Tiborné  
Koncsorné Nagy Zita              
Kökény Károly 
Lengyel István  
Magyar Mária 
Makó András 
Mándoki Zsolt 
Marosvári Károlyné 
Marosvári Márta 
Máté Bálintné 
Matusinka Katalin Rozália 
Mikusné Kovács Krisztina 
Módos Sándorné 
Mucska Péter 
Mucska Vilmosné 
Nagy Fanni 
Nagy Istvánné 
Nagyné Marton Katalin 
Nándoriné Zakar Edit Karolina 
Németh Lászlóné 
Oláh Attiláné 
Onódiné Kökény Mária 
Palásti Szabina 
Pálné Vidoven Andrea 
Pászti Lilla 
Pászti Zsoltné 
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Pecznik Istvánné 
Petrovics Istvánné 
Sánta Nikoletta 
Seressné Barna Katalin 
Szabados Piroska Irén 
Szebeni Dávid 
Szebeni Viktor  
Szijjártó Attila Ferencné 
Szitainé Kovács Ilona 
Szűcs Tiborné 
Takácsné Farkas Judit 
Tarsoly Imréné 
Tornyosi Lajosné 
Tóth László Béláné 
Tóth Menyhért Bence 
Tóth Sándorné 
Tóthné Kaselák Anita Mária 
Török Petra 
Turóczi Noémi 
Turóczi Pálné 
Varga Márta 
Varjasiné Salamon Klára 
Vég Sándor 
Veresné Bakos Magdolna 
Vig Tibor 
Vörös Lászlóné 
Zalai Tiborné 
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Szavazatszámláló bizottságok póttagjai 

 
 
Albert Szilvia  
Ambruska Anikó 
Bíró János Mihályné  
Budai Ferenc 
Erdősné Fritz Katalin 
Kovács-Megyesi Beatrix Edit 
Márta Marianna 
Megyesi Pálma Dolli 
Pálóczi Erika 
Tamás Éva 
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