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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25-én megtartott, 9 
óra 10 perckor kezdődő nyilvános ülésén. 
 
Az ülés helye: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.). 
 
Jelen vannak: Takáts László polgármester, Bobál István, Csuri Károly, Dr. Ferenczi Norbert, 
Hegedűs Ágota alpolgármester, Horváth Gábor Ferenc, Hörömpő Annamária, Imregi Tibor, ifj. 
Károly Ferenc, Klément György, Korondi Miklós, Rimóczi Gábor és Takátsné Györe Anett 
képviselők.  
 
Távolmaradását jelezte: Kónya Ágnes és Nagy Tamás képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Kárpáti Lászlóné 
irodavezető, Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető, Jáger Mária irodavezető, Dr. Nagy Lajos 
aljegyző, irodavezető, Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin kontroller. 
 
Meghívottként jelen van: Magdáné Dr. Rostás Boglárka, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal 
vezetőjének képviseletében, Pap Zsolt ügyvezető, Mótyán Krisztián ügyvezető. 
 
Jegyzőkönyvvezetők: Horváthné Gál Tünde és Irházyné Sipos Ágnes. 
 
Takáts László polgármester úr köszönti a Képviselő-testület tagjait, az irodavezetőket, 
meghívottakat, mindenkinek eredményekben gazdag új esztendőt kíván. A mai ülésről igazoltan 
távol van Kónya Ágnes képviselő asszony és Nagy Tamás képviselő úr, így a Képviselő-testület 
13 fővel, határozatképesen kezdi meg munkáját.  
 
Az előzetesen kiküldött napirendekhez módosítást tesz. Az eredeti meghívóban szereplő 6. 
napirendi pont után új 7. napirendi pontként javasolja tárgyalni a „Ceglédi Kézilabda Klub Sport 
Egyesület visszatérítendő támogatás” c. előterjesztést. A 27. napirendként kiküldött „Egyedi 
támogatási kérelem benyújtása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet  
épület-infrastruktúra fejlesztése érdekében” c. előterjesztést javasolja levenni, ennek az az indoka, 
hogy a tegnapi napon egyeztettek az illetékesekkel, és az a megoldás körvonalazódik, hogy maga 
a kórház lenne a pályázatban szereplő és kedvezményezett is, így nincs értelme annak, hogy az 
Önkormányzat részt vegyen a pályázatban, hanem az teljesen az Önkormányzaton kívül zajlik. 
Tulajdonképpen azon kívül, hogy Cegléden van a kórház, jogi értelemben az Önkormányzatnak 
semmilyen kapcsolata nincs az intézménnyel.  
A napirendek számozása a változtatásoknak megfelelően módosul. 
 
A napirendekkel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
 
Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja az ülés módosított napirendi pontjait. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a módosított 
napirendi pontokat.  
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NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  
  
1.) Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

2.) BÖVI SzMSz és Szakmai program módosítása 
 

3.) Bölcsődék szünidei nyitva és zárva tartása; Bölcsődék Napja 
Szakmai előterjesztő a 2-3 napirendeknél: Turcsik Tímea igazgató 
 

4.) Cegléd Város Önkormányzata pénzügyi helyzete 2017. IV. negyedév 
 

5.) Ceglédi Kosárlabda Egyesület – visszatérítendő támogatás 3. hosszabbítási kérelme 
 

6.) Ceglédi Kék Cápák SE – visszatérítendő támogatás 3. hosszabbítási kérelme 
 

7.) Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület visszatérítendő támogatás  
Szakmai előterjesztő a 4-7 napirendeknél: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
 

8.) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület támogatása 
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
 

9.) Vagyonrendelet felülvizsgálata – Rendelet - 
 

10.) A köztisztviselők juttatásait szabályozó rendelet egyedi módosítása – Rendelet  
Szakmai előterjesztő a 9-10. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő az 1-10. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

11.) Beszámoló Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről 
Szakmai előterjesztő: a KÖH irodavezetői 
 

12.) A Ceglédi KÖH módosított SzMSz-ének jóváhagyása 
Előterjesztő a 11-12. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

13.) Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 
Szakmai előterjesztő: Ducsainé Miskolczi Éva irodavezető  
 

14.) Cegléd 8563/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom törlése 
 

15.) Cegléd 8563/7 és 8563/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom törlése 
Szakmai előterjesztő a 14-15. napirendeknél: Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető 
 

16.) A 01149/32 hrsz-ú ingatlanból telekrészlet vásárlás 
 

17.) Cegléd, Jászberényi út 5. 4/15. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése 
 

18.) Cegléd, Jászberényi út 9. 8/5. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése 
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19.) Cegléd, Jászberényi út 11. 1/4. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése 
 

20.) Cegléd, Rákóczi út 64. 2. lh. 1/2. szám alatti lakás értékestésre kijelölése 
 

21.) Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság részére ingatlanok bérbeadása 
 

22.) Alkotmány u. 11. szám alatti A épület 3. és 4. iroda használati szerződés 
meghosszabbítása Vakok és Gyengénlátók részére 
 

23.) 2018. évre vonatkozó mezőgazdasági hasznosítású területek és más megnevezésű 
beépítetlen területek bérleti-, haszonbérleti díjának megállapítása 
Szakmai előterjesztő a 16-23. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő a 13-23. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

24.) Önálló képviselői indítvány: A 400 kV-os távvezeték nyomvonalával kapcsolatban 
Előterjesztő: Rimóczi Gábor képviselő 
 

25.) Önálló képviselői indítvány: Hulladéktároló edényzet kihelyezése a külterületekre 
Előterjesztő: Horváth Gábor képviselő 
 

26.) 2018. I. félévi munkaterv módosítása 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

27.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

 Előterjesztő a 27-28. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

28.) Egyebek  
 

29.) Kérdések, interpellációk 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 

30.) Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet közérdekből bérbe adott lakásigénye 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
 

31.) A Kossuth Múzeum igazgatójának önkormányzati kereset kiegészítése 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő a 31-32 napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

32.) A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választásának előkészítése, az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megválasztása 
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya 
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

33.) Egyebek 
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#5177  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
A napirendi pontok tárgyalása előtt Takáts László polgármester úr köszönti a CVSE Birkózó 
Szakosztály versenyzőjét, Lőrincz Tamást és edzőjét, Pap Ferencet. Ezt a gesztust már korábbi 
testületi üléseken szerették volna megtenni, de az egyéb elfoglaltságok miatt valahogy nem 
sikerült összehozni. Természetesen Lőrincz Viktor is meghívták, ő most is versenyen van. Az 
elmúlt esztendőben nagyon sok örömet és dicsőséget hoztak a fiúk és edzőjük a városnak. Jó a 
városlakóknak, amikor látják, hogy a sportban, a birkózásban is ilyen szép eredmények jönnek, és 
büszkék lehetnek rájuk. Időközben azonban az élet kicsit túllépett rajtuk, sajnos a mai 
köszönetnyilvánítás egyben búcsúzkodás is lett, hiszen a fiúk elmennek Ceglédről, máshová viszi 
őket az élet. Úgy gondolja, ennek ellenére Cegléd városa mindig is sajátjainak fogja őket tekinteni, 
büszke lesz rájuk és segíteni fogja lélekben és szurkolással az ő működésüket. Megköszöni azokat 
a szép eredményeket, amelyeket Ceglédnek szereztek. Azt kívánja, a jövőben is sok ilyen szép 
eredményt érjenek el, és büszkék lehessenek rájuk a ceglédiek. 
Takáts László polgármester úr ajándékot ad át Lőrincz Tamásnak és Pap Ferencnek. 
 
Lőrincz Tamás: Viktor nevében is szeretné megköszönni a mai meghívást, ő sajnos egy verseny 
miatt most nem lehet itt. Tény, hogy tavaly nagyon jó évet zártak. Megragadja az alkalmat, hogy 
megköszönjék az eddigi sok éves támogatást mind a városnak, mind a CVSE-nek, mind pedig az 
edzőiknek, a CVSE vezetőinek azért, hogy mindent megtettek az évek során a nyugodt 
felkészülésért, és minden feltételt biztosítottak ahhoz, hogy a szép eredményeket elérhessék. 
Tavaly nagyon nehéz döntést hoztak, idén elválnak útjaik a CVSE-től, ami miatt az egyik szemük 
sír, de egy olyan lehetőség jött, amit nem lehetett kihagyni. Soha nem felejtik el, hogy honnan 
jöttek és hogy hová tartoznak, a szívük mindig ide fog húzni. Ahogy polgármester úr is elmondta, 
mindent meg fognak tenni, rendelkezésére állnak majd a CVSE Birkózó Szakosztályának is, akár 
toborzásban, akár a sportág népszerűsítéséhez a városban vagy a környéken.  
Reméli, hogy még sok szép év áll előttük. Megköszönik az eddigi támogatást.  
 
 
1.) NAPIREND: Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás 

felülvizsgálata  
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 
Takáts László: köszönti az ülésen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit. Az 
előterjesztést a mindhárom állandó bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.  
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

1/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva 
 
1.) Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2014. december 18-án kötött 

Együttműködési megállapodást a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tartalommal 
továbbra is fenntartja, azt nem kívánja módosítani. 

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

#5178 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
2.) NAPIREND: BÖVI SzMSz és Szakmai program módosítása 

Szakmai előterjesztő: Turcsik Tímea igazgató 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, 
Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

2/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Jóváhagyja a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (BÖVI 2700 Cegléd, Deák utca 3.) 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját, jelen határozat 
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elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalma szerint. A Szakmai Program az aláírás 
keltének napján lép hatályba. 

 
2.) Hatályon kívül helyezi a 95/2017. (III.30.) Ök. határozattal elfogadott BÖVI Szakmai 

Programot az új dokumentum hatályba lépésével egyidejűleg. 
 
3.) Felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum végleges formátumú szövegének kialakítására 

és aláírására. 
 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 
A határozatban hivatkozott melléket mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

#5179  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

3/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Jóváhagyja a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (BÖVI 2700 Cegléd, Deák utca 3.) módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát, jelen határozat elválaszthatatlan 
részét képező melléklet tartalma szerint.  

 
2.) Az 1. pontban hivatkozott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a BÖVI 64/2016. (III. 31.) Ök. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 
3.) Felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum végleges formátumú szövegének kialakítására és 

aláírására. 
 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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A határozatban hivatkozott melléket mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 

 
#5180 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
3.) NAPIREND: Bölcsődék szünidei nyitva és zárva tartása; Bölcsődék Napja 

Szakmai előterjesztő: Turcsik Tímea igazgató 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat azzal a pontosítással, hogy az I. határozati 
javaslatban értelemszerűen 2018. évről van szó.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot – a pontosítással együtt. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 
4/2018.(I. 25.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Engedélyezi a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (BÖVI) Dózsa György Utcai Tagbölcsőde 

(Cegléd, Dózsa Gy. u. 9.) zárva tartását 2018. július 23-tól - 2018. augusztus 3-ig.  

2.) Engedélyezi a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (BÖVI) Deák Utcai Tagbölcsőde (Cegléd, 
Deák u. 3.) zárva tartását 2018. augusztus 6-tól - 2018. augusztus 17-ig. 

3.) Nyitás a nyári szünet után mindkét tagbölcsődében: 2018. augusztus 21.  

4.) Felhívja az intézményvezetőt arra, hogy az 1-2. pontokban rögzített döntésről kellő időben 
tájékoztassa a szülőket. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Turcsik Tímea igazgató 
 
#5181 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
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Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 
13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

5/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Fenntartói hatáskörében eljárva engedélyezi valamennyi bölcsődei dolgozó részére 2018. 

április 21-én a nevelés/gondozás nélküli munkanapot a „Bölcsődék Napja” megünneplésére, 
egy szakmai nap keretében. 

 
2.) Felhívja az intézményvezetőt arra, hogy az 1. pontban rögzített döntésről a kézbesítést 

követően haladéktalanul és folyamatosan tájékoztassa a szülőket. 
 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Turcsik Tímea igazgató 

 
#5182 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
4.) NAPIREND: Cegléd Város Önkormányzata pénzügyi helyzete 2017. IV. negyedév 

Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

6/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata 2017. IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített 

beszámolót. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5183 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
5.) NAPIREND: Ceglédi Kosárlabda Egyesület – visszatérítendő támogatás 3. hosszabbítási kérelme 

Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

7/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Hozzájárul a Ceglédi Kosárlabda Egyesület (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) (továbbiakban: 

Egyesület) részére történő havi bruttó 1.020.000,- Ft, azaz egymillió-húszezer forint működési 
célú visszatérítendő támogatás (önként vállalt feladat) további biztosításához. 

2.) A támogatás folyósítási időszaka: 2018. január 1-től 2018. június 30-ig, vagyis 6 hónap.  
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3.) A támogatás folyósított összege a 2.) pontban meghatározott időszakra bruttó 6.120.000,-Ft, azaz 
hatmillió-egyszázhúszezer forint. 

4.) Az 5.) pontban megjelölt szerződés keretében átutalt teljes támogatás visszafizetési határideje: 
legkésőbb 2018. július 1.  

5.) Kötelezettséget vállal arra, hogy Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében 
eredeti előirányzatként megtervezi. 

6.) Felhatalmazza a Polgármestert és a kötelezettségvállalásra feljogosított személyeket a 047/2016-
CVÖ számú módosítandó szerződés aláírására. 

7.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5184 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
6.) NAPIREND: Ceglédi Kék Cápák SE – visszatérítendő támogatás 3. hosszabbítási kérelme 

Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek a határozati javaslatot.   
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

8/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Hozzájárul a Ceglédi Kék Cápák SE (2700 Cegléd, Alkotmány u. 1.) (továbbiakban: Egyesület) 

részére történő havi bruttó 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint működési célú visszatérítendő 
támogatás (önként vállalt feladat) további biztosításához. 

2.) A támogatás folyósítási időszaka: 2018. január 1-től – 2018. június 30-ig, vagyis 6 hónap. 



11 
 
 

3.) A támogatás folyósított összege a 2.) pontban meghatározott időszakra bruttó 6.000.000,-Ft, azaz 
hatmillió forint. 

4.) Az 5.) pontban megjelölt szerződés keretében átutalt teljes támogatás visszafizetési határideje: 
legkésőbb 2018. július 1. 

5.) Kötelezettséget vállal arra, hogy Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében eredeti 
előirányzatként megtervezi. 

6.) Felhatalmazza a Polgármestert és a kötelezettségvállalásra feljogosított személyeket a 043/2016-
CVÖ számú módosítandó szerződés aláírására. 

7.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5185 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
7.) NAPIREND: Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület visszatérítendő támogatás 

Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek a határozati javaslatot.   
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

9/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Hozzájárul a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület (2700 Cegléd, Rákóczi út 33.) 

(továbbiakban: Egyesület) részére bruttó 20.000.000,-Ft visszatérítendő támogatás 
visszafizetésének határidejét meghosszabbítja 2018. február 28-ig. 

 



12 
 
 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert újabb tárgyalások lefolytatására, visszafizetési részletek 
egyeztetésére. Az egyeztetéseket követően készült megállapodást, illetve szerződés módosítást a 
soron következő Képviselő-testület ülésére benyújtjuk. 

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

#5186 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
8.) NAPIREND: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület támogatása 

Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot.   
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

10/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Támogatja - önként vállalt feladatként - a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

(Kecskemét, Kölcsey u. 21., a továbbiakban: Egyesület) 2018. évi működését: 
1.1. a támogatás összege 42.000 Ft, azaz negyvenkettőezer forint, amelyet egy összegben, 
2018. évben önkormányzati támogatásként - támogatási szerződésben foglaltak alapján – 
átutal; 
1.2. a támogatás fedezetét Cegléd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében kössön támogatási 
szerződést az Egyesülettel. 
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3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5187 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
9.) NAPIREND: Vagyonrendelet felülvizsgálata – Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági és a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. A Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság módosítást javasol a rendelet-tervezet 2. melléklet III. fejezet 2.2. pontja és 
2.7.10. pontja tekintetében.  
A rendelet-tervezet 2. melléklet III. fejezet 2.2. pontja helyébe a következő a javaslat: 
„2.2. A nem zártkörű pályázatot nyilvánosan meg kell hirdetni a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal hivatalos hirdetőtábláján való kifüggesztéssel. A pályázat szövegét közzé kell tenni a 
VÁRVAG Nonprofit Kft. honlapján, melynek hivatkozása az önkormányzat honlapján is 
közzétehető. A pályázatról szóló rövid tájékoztatást lehetőleg az önkormányzat hivatalos lapjában 
is meg kell jelentetni.” 
A rendelet-tervezet 2. melléklet III. fejezet 2.7.10. pontja helyébe pedig a következőt javasolja a 
bizottság: 
„2.7.10. Az ajánlattételre a pályázati hirdetmény 2.2. pont szerint meghirdetésétől (kifüggesztés 
napja) számított legalább 15 napot kell biztosítani.” 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Takáts László polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.  
 
Az 1/2018. (I.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 9/a sz. melléklete. 
 

#5188 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
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ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
10.) NAPIREND: A köztisztviselők juttatásait szabályozó rendelet egyedi módosítása – Rendelet  

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
Csuri Károly: ennek a módosításnak, melynek lényege, hogy a képernyő előtti munkavégzéshez 
éleslátást biztosító szemüveget hivatalból biztosítanak, örülnek. Régóta aktuális ez már, éppen 
ugyanúgy, mint a köztisztviselők bérének rendezése.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  
Takáts László polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.  
 
A 2/2018. (I.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 10/a sz. melléklete. 
 

#5189 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
11.) NAPIREND: Beszámoló Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről 

Szakmai előterjesztő: a KÖH irodavezetői 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete. 

 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Takáts László polgármester úr véleménye szerint ez azt jelenti, hogy elégedettek  - ahogy maga is 
– a Hivatal 2017. évi munkájával, sok feladatot hajtottak végre és oldottak meg a Hivatal 
dolgozói, ezúton is megköszöni a munkájukat, a 2018. évre is hasonló munkavégzést kíván nekik, 
és a Képviselő-testületnek is természetesen.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
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igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

11/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működésről szóló beszámolóját. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

#5190 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
12.) NAPIREND: A Ceglédi KÖH módosított SzMSz-ének jóváhagyása  

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
és elfogadásra javasolják a testületnek, egy módosítással, amelyet jegyző asszony ismertet. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyrendjében lett egy kis változtatás, tulajdonképpen aktualizálták azt az 
ASP bevezetése miatt. A bizottsági ülésen nem állt még rendelkezésre írásos anyag, szóban 
egészítették ki az előterjesztést ezzel az információval. Ezzel együtt kéri elfogadni az 
előterjesztést.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

12/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Jóváhagyja 2018. február 1-jei hatállyal a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 1.) módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: KÖH SzMSz) a 
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határozat elválaszthatatlan 1. mellékletében foglalt tartalommal, mely alapdokumentum a 
171/2011. (V. 19.) Ök. határozattal jóváhagyott, többször módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzat helyébe lép. 

2.) Felkéri a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak szerint jóváhagyott KÖH SzMSz kiadására. 

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

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

 
#5191  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
13.) NAPIREND: Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása 

Szakmai előterjesztő: Ducsainé Miskolczi Éva irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

13/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5a) bekezdésében 
megállapított hatáskörében eljárva 
 
1.) Jóváhagyja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal és Cegléd Város Önkormányzata 

irányítása alatt álló, a 326/2017. (X. 19.) Ök. határozat 1.1. alpontjában felsorolt, önállóan 
működő, de gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között a 
gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
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tartalmazó megállapodás tartalmát jelen határozat elválaszthatatlan 1. melléklete szerinti 
tartalommal. 

 
2.) Felkéri a jegyzőt az 1. pontban hivatkozott munkamegosztási megállapodások megkötésére. 
 
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

#5192  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
14.) NAPIREND: Cegléd 8563/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom törlése 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
testületnek.   
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

14/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Hozzájárul a Cegléd, belterület 8563/5 hrsz-ú, a 2700 Cegléd Bajza utca 30. alatt található 

ingatlan vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba Cegléd Város Önkormányzata 2700 
Cegléd, Kossuth tér 1. javára bejegyzett ”elidegenítési tilalom a beépítési kötelezettség 
biztosítására” bejegyzés törléséhez. 

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

 
#5193  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
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Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
15.) NAPIREND: Cegléd 8563/7 és 8563/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom törlése 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
testületnek.   
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

15/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Hozzájárul a Cegléd, belterület 8563/7 hrsz-ú, természetben 2700 Cegléd Almavirág u.l., és a 

Cegléd, belterület 8563/8. hrsz-ú, természetben 2700 Cegléd, Almavirág u.3. alatt található 
ingatlan vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba Cegléd Város Önkormányzata 2700 
Cegléd, Kossuth tér 1. javára bejegyzett ”elidegenítési tilalom a beépítési kötelezettség 
biztosítására” bejegyzés törléséhez. 

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

#5194  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  
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16.) NAPIREND: A 01149/32 hrsz-ú ingatlanból telekrészlet vásárlás 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság  tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

16/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Megvásárolja Barcsák József tulajdonában levő 01149/32 hrsz-ú, 1 ha 1710 m2 nagyságú, 

szántó megnevezésű ingatlanból 241 m2 nagyságú ingatlanrészt bruttó 289 Ft/m2 áron, azaz 
összesen bruttó 69.649 Ft áron, napelemes kiserőmű beruházáshoz szükséges szilárd 
burkolatú út és sárrázó kiépítése céljából. 

 
2.) Az 1) pontban megjelölt ingatlanrész átminősítéséhez és telekalakításhoz szükséges, valamint 

a szilárd burkolatú út és sárrázó kiépítése céljából felmerülő költségeket a beruházó a 
Sunshine World Kft (6500 Baja, Gesztenye utca 2., Cg: 03-09-130922) vállalja. 

 
3.) Hozzájárul, hogy Cegléd Város Önkormányzat tulajdonában levő Cegléd 01148 hrsz-ú, 

ingatlanon szilárd burkolatú út és sárrázó kiépítéséhez. 
 
4.) Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására 
 
5.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5195  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  
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17.) NAPIREND: Cegléd, Jászberényi út 5. 4/15. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

17/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 938/A/51 

helyrajzi számú, természetben Cegléd, Jászberényi út 5. 4/15. szám alatti lakást az 
elővásárlási jogra jogosult bérlő, Mátyás Imre Attiláné hozzájárulásával fia, Mátyás Tibor 
részére az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított bruttó 4.700.000,- 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 
 

 
 
#5196  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  
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18.) NAPIREND: Cegléd, Jászberényi út 9. 8/5. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek a határozati javaslatot, 
melyben az szerepel, hogy ne értékesítse a Képviselő-testület a lakást.   
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

18/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) nem értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

944/A/40 helyrajzi számú, természetben Cegléd, Jászberényi út 9. 8/5. szám alatti lakást. 
 
2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5197  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
19.) NAPIREND: Cegléd, Jászberényi út 11. 1/4. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése  

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek a határozati javaslatot, 
melyben az szerepel, hogy ne értékesítse a Képviselő-testület a lakást.   
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
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igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

19/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) nem értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

945/A/4 helyrajzi számú, természetben Cegléd, Jászberényi út 11. 1/4. szám alatti lakást. 
 
2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5198  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
 
20.) NAPIREND: Cegléd, Rákóczi út 64. 2. lh. 1/2. szám alatti lakás értékestésre kijelölése 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek a határozati javaslatot.   
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
 

20/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

2006/4/A/14 helyrajzi számú, természetben Cegléd, Rákóczi út 64. 2. lh. 1/2. szám alatti lakást 
az elővásárlási jogra jogosult bérlő, özv. Fejes Sándorné hozzájárulásával fia, Fejes Sándor 
részére az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított bruttó 5.100.000,- Ft forgalmi 
értéken. 
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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 
 

#5199  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
21.) NAPIREND: Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság részére ingatlanok bérbeadása 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és 
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek mind a nyolc határozati 
javaslatot. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Takáts László polgármester kérdezi, hogy kíván-e a Képviselő-testület egy szavazással dönteni a 
nyolc határozati javaslat esetében?  
Az erről szóló szavazás során a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal fejezte ki azon 
szándékát, hogy egyetlen szavazás során hozza meg döntését a nyolc határozati javaslat 
tekintetében. 
 

#5200  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
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Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja az I-VIII. határozati javaslatokat. Megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatokat, és meghozta 
alábbi határozatait: 
 

21/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Bérbe adja a többször módosított 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 

16. § (2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Cegléd Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, külterület 01068/6 hrsz-ú, erdő 
megnevezésű, 2877 m2 nagyságú, 0,55 AK értékű, valóságban a Kappanhalmi dűlőben 
található ingatlant 5 év időtartamra - amely a Nemzeti Vagyonról szóló törvénnyel 
összhangban meghosszabbítható - a Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság részére éves 
bruttó 25000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint bérleti díjért. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd külterület 01068/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
haszonbérleti szerződés aláírására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

22/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Bérbe adja a többször módosított 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 

16. § (2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Cegléd Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, külterület 01066/3 hrsz-ú, erdő 
megnevezésű, 2877 m2 nagyságú, 1,01 AK értékű, valóságban a Kappanhalmi dűlőben 
található ingatlant, mely a Magyar Állam tulajdonában levő 01066/1 hrsz-en található, mely a 
közúttól nem megközelíthető 5 év időtartamra, 2018. április 1.-étől - amely a Nemzeti 
Vagyonról szóló törvénnyel összhangban meghosszabbítható - a Ceglédi Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaság részére éves bruttó 25000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint bérleti díjért. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd külterület 01066/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
haszonbérleti szerződés aláírására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
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23/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Bérbe adja a többször módosított 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 

16. § (2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Cegléd Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, külterület 01066/6 hrsz-ú, erdő 
megnevezésű, 2877 m2 nagyságú, 2,19 AK értékű, valóságban a Tófű dűlőben található 
ingatlant 5 év időtartamra, 2018. április 1.-étől  - amely a Nemzeti Vagyonról szóló törvénnyel 
összhangban meghosszabbítható - a Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság részére éves 
bruttó 25000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint bérleti díjért. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd külterület 01066/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
haszonbérleti szerződés aláírására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

24/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Bérbe adja a többször módosított 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 

16. § (2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Cegléd Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, külterület 01055/2 hrsz-ú, erdő 
megnevezésű, 2877 m2 nagyságú, 0,81 AK értékű, valóságban a Tófű dűlőben található 
ingatlant, mely a Magyar Állam tulajdonában levő 01055/1 hrsz-en található, mely a közúttól 
nem megközelíthető 5 év időtartamra, 2018. április 1.-étől  - amely a Nemzeti Vagyonról 
szóló törvénnyel összhangban meghosszabbítható - a Ceglédi Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaság részére éves bruttó 25000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint bérleti díjért. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd külterület 01055/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
haszonbérleti szerződés aláírására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

25/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Bérbe adja a többször módosított 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 

16. § (2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Cegléd Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, külterület 01055/3 hrsz-ú, erdő 
megnevezésű, 2877 m2 nagyságú, 2,19 AK értékű, valóságban a Tófű dűlőben található 
ingatlant, mely a Magyar Állam tulajdonában levő 01055/1 hrsz-en található, mely a közúttól 
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nem megközelíthető 5 év időtartamra, 2018. április 1.-étől  - amely a Nemzeti Vagyonról 
szóló törvénnyel összhangban meghosszabbítható - a Ceglédi Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaság részére éves bruttó 25000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint bérleti díjért. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd külterület 01055/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
haszonbérleti szerződés aláírására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

26/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Bérbe adja a többször módosított 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 

16. § (2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Cegléd Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, külterület 01049/5 hrsz-ú, erdő 
megnevezésű, 2877 m2 nagyságú, 2,19 AK értékű, valóságban a Mikus dűlőben található 
ingatlant 5 év időtartamra, 2018. április 1.-étől  - amely a Nemzeti Vagyonról szóló törvénnyel 
összhangban meghosszabbítható - a Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság részére éves 
bruttó 25000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint bérleti díjért. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd külterület 01049/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
haszonbérleti szerződés aláírására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

27/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Bérbe adja a többször módosított 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 

16. § (2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Cegléd Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, külterület 01047/5 hrsz-ú, erdő 
megnevezésű, 2950 m2 nagyságú, 1,03 AK értékű, valóságban a Mikus dűlőben található 
ingatlant, mely a Magyar Állam tulajdonában levő 01047/1 hrsz-en található, mely a közúttól 
nem megközelíthető 5 év időtartamra, 2018. április 1.-étől  - amely a Nemzeti Vagyonról 
szóló törvénnyel összhangban meghosszabbítható - a Ceglédi Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaság részére éves bruttó 25000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint bérleti díjért. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd külterület 01047/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
haszonbérleti szerződés aláírására. 
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3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

28/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Bérbe adja a többször módosított 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja és 

16. § (2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Cegléd Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, külterület 01047/2 hrsz-ú, erdő 
megnevezésű, 2913 m2 nagyságú, 1,02 AK értékű, valóságban a Mikus dűlőben található 
ingatlant, mely a Magyar Állam tulajdonában levő 01047/1 hrsz-en található, mely a közúttól 
nem megközelíthető 5 év időtartamra, 2018. április 1.-étől  - amely a Nemzeti Vagyonról 
szóló törvénnyel összhangban meghosszabbítható - a Ceglédi Széchenyi Zsigmond 
Vadásztársaság részére éves bruttó 25000 Ft, azaz bruttó huszonötezer forint bérleti díjért. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Cegléd külterület 01047/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
haszonbérleti szerződés aláírására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5201  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
22.) NAPIREND: Alkotmány u. 11. szám alatti A épület 3. és 4. iroda használati szerződés 

meghosszabbítása Vakok és Gyengénlátók részére 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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29/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdés alapján, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. és 7. pontja alapján Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete (1146 Budapest, Hermina út 57.) kérelmét figyelembe véve Cegléd Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterületi 14 helyrajzi számú, 
természetben Cegléd, Alkotmány utca 11. szám alatti ingatlan „A” épületének 3. és 4. számú 
összesen 15 m2-es alapterületű nem lakás célú irodahelyiségre vonatkozó használati 
szerződését visszamenőleges hatállyal 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 
meghosszabbítja egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások, valamint kulturális szolgáltatás céljából azzal, hogy a használó a helyiségek 
közüzemi költségeit továbbra is a Hasznosító részére fizesse meg. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 
 
#5202  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes  Távol  
Nagy Tamás Távol 

 
 
23.) NAPIREND: 2018. évre vonatkozó mezőgazdasági hasznosítású területek és más megnevezésű 

beépítetlen területek bérleti-, haszonbérleti díjának megállapítása 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete. 

 
Takáts László: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság és a 
Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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30/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
A 2018. évre  
1.) a külterületen lévő mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok minimális haszonbérleti díját 

bruttó 1250 Ft * AK/év összegben határozza meg, de a minimális haszonbérleti díj bruttó 
25.000 Ft/ha/év 

2.) a belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek minimális haszonbérleti díját 
emelt bruttó 3 Ft/m2/év mértékben állapítja meg, de legalább bruttó 10.000 Ft/ingatlan/év 

3.) más megnevezésű beépítetlen területek minimális bérleti díját bruttó 10 Ft/m2/év összegben 
határozza meg, de a minimális bérleti díj bruttó 10.000 Ft/ingatlan/év 

4.) a lakások és helyiség bérletéről szóló rendelet hatálya alá nem tartozó minden egyéb ingatlan 
bérleti, illetve haszonbérleti díját bruttó 50 Ft/m2/év, de a minimális bérleti díj bruttó 30.000 
Ft/ingatlan/év. 

5.) Felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására. 

6.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos Felelős: Takáts László polgármester 
 

#5203  
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Kónya Ágnes  Távol  
Nagy Tamás Távol 

 
24.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány a 400 kV-os távvezeték nyomvonalával kapcsolatban 

Szakmai előterjesztő: Rimóczi Gábor képviselő 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. melléklete. 
 

Rimóczi Gábor: úgy gondolta, be kell adnia egy előterjesztést, egy önálló képviselői indítványt a 
400 kV-os távvezeték nyomvonalával kapcsolatban. Úgy gondolja, a képviselők nem tudnak 
utcára vonulni és tiltakozni ellene. Szerette volna, ha részben a frakció álláspontját is tudja ezzel 
közvetíteni, ill. reméli, hogy a Képviselő-testület is elfogadja ezt az előterjesztést.  
 
Horváth Gábor: maximálisan egyet lehet érteni az előterjesztéssel, köszönik ezt, és tolmácsolja ezt 
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azok nevében is, akik folyamatosan tiltakoznak a távvezeték kiépítése ellen ezen a nyomvonalon. 
Sokszor szavaznak elvi hozzájárulásokról is a testületi üléseken. Semmi probléma nincs, és 
köszönik szépen a hozzáállást a vezeték kapcsán és az ott élők nevében. Viszont a határozati 
javaslattal lenne némi kifogás a tekintetben – ha már az elvi hozzájárulásokat is sokszor 
figyelembe veszik - , hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy „tudomásul veszi”, hogy a 
Kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította ezt a 
beruházást. Az elvi hozzájárulás az vagy elvi hozzájárulás vagy nem elvi hozzájárulás. Tudja, 
hogy e tekintetben szinte tehetetlenek, de ha ezt a határozati javaslatot módosíthatnák esetleg, 
Rimóczi Gábor képviselő urat megkérve arra, hogy elvileg se járuljanak ehhez hozzá. Tehát ez azt 
jelenti, hogy „nem veszi tudomásul”. Így ebben az esetben még nagyobb köszönet és még 
nagyobb taps illeti a Fidesz frakcióját, és frakcióvezető urat.  
 
Rimóczi Gábor: nagyon örül annak, hogy egyetértenek. Ezzel az az egy problémája, hogy azért 
nem lehet módosítani, mert azt el kell fogadni mindannyiuknak, hogy kell ez a vezeték. A 
nyomvonal ellen szeretnének tiltakozni, hogy ne ezen a nyomvonalon hozzák a vezetéket. Úgy 
gondolja, nincs értelme az ellen tiltakozni, hogy megvalósuljon az egész. Meg kell, hogy 
valósuljon, mert a nemzetgazdaság ezt kívánja. De úgy véli, lehet más útvonalat találni.  
 
Csuri Károly: az előbb elhangzottakkal bizonyos pontokon vitatkozik. Annál is inkább, mert 
ahogyan ezt itt, a lakossági fórumon elmondta, személyesen nincs meggyőződve arról, hogy erre a 
vezetékre szükség van. Tegye fel a kezét itt és most az, aki látott valahol, valamilyen kimutatást 
arra vonatkozóan, hogy Kecskemét térségének 5-6 év múlva milyen lesz az energiaigénye. Ilyet ő 
nem látott, pedig megpróbált utánanézni. Semmiféle elemzést, kimutatást nem talált arra 
vonatkozólag, ami alátámasztaná ennek a vezetéknek a jogosultságát.  
Tegyük fel, hogy jogosult, és azt, hogy Kecskemét városának vagy a környéknek tényleg szüksége 
lesz egy ilyen teljesítményű vezetékre. Habár meg kell jegyezze, a szóbeszéd azt mondja, hogy 
mindez csak a Mercedes gyár energiaigényének ellátását hivatott biztosítani – erről sincs 
meggyőződve, és arról sem, hogy 6-8-10 év múlva a kecskeméti Mercedes gyár még itt lesz, 
hiszen tudják, látják és tapasztalják, hogy egy ilyen nemzetközi vagy multi cégnek elegendő egy 
fél év és elvisz mindent, csak a nettó meztelen falakat hagyja.  
De tételezzék fel, hogy tényleg szüksége van ennek a vezetéknek a kiépítésére. Ebben az esetben 
kézenfekvőbb – és mondhatják, hogy szakmailag is kénytelen megjegyzést tenni -, ha ezt Paksról 
vinnék. Ha már az ország összes energiafelhasználásának durván harmadát úgyis importból kell 
biztosítani, akkor már szinte teljesen mindegy, hogy Albertirsáról viszik-e ezt a bizonyos 
elektromos teljesítményt, vagy pedig Paksról. 
Ha pedig mégis úgy döntenek, hogy mégis Albertirsáról célszerűbb, akkor pedig nem 
légvezetékkel, hanem Nyugat-Európában vannak olyan megoldások, amelyek földalatti kábelben 
viszik el az elektromos áramot. Nyilvánvaló, hogy ez az utóbbi megoldás drágább, nyilvánvalóan 
többe kerül, de a Mercedes gépkocsikat sem bagóért árulják.  
Azt a határozati javaslatot terjeszti elő, amely részben egyezik Rimóczi Gábor előterjesztésével, 
részben nem. Ez így szólna: „Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozik és 
visszautasítja az Albertirsa-Kecskemét közötti 400 kV-os távvezeték tervezett nyomvonalon való 
megvalósítását, mert ez teljes mértékben ellenkezik az ott lévők érdekeivel, és annullálja ill. 
indokolatlanná teszi a Képviselő-testület által korábban már elfogadott és jóváhagyott Integrált 
Településfejlesztési Stratégiát. 2. pont: egyúttal felhívja a beruházás megvalósításában való 
résztvevőket, hogy a vezeték nyomvonaláról, ill. annak műszaki megoldásáról további 
tárgyalásokat végezzenek.” 
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Takáts László: kérdezi Rimóczi Gábor képviselő urat, hogy befogadja-e ezt a módosítást? 
 
Rimóczi Gábor: véleménye szerint leírta azt, amit kellett. Nem fogadja be. 
 
Takáts László: úgy érzi, bizonyos dolgok keverednek. Megkéri jegyző asszonyt, ismertesse, hogy 
a Képviselő-testületnek mire van jogköre, mit tehet és mit nem ezzel kapcsolatban. A sajtóban és 
az egyéb megnyilvánulásokban még mindig az tűnik ki, hogy nagyon sokan a megnyilvánulók 
közül nincsenek tisztában azzal, hogy a Képviselő-testületnek, a Hivatalnak mihez van és mihez 
nincs jogköre. Kéri jegyző asszonyt, hogy ezt foglalja össze.  
 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző : az előzetes engedélyeztetési eljárásban van a 400 kV-os 
vezeték ügye, elvi hozzájárulásokról van szó. Az önkormányzatok tiltakozhatnak – sajnos semmit 
nem tehetnek, hiszen nincs jogkörük és hatáskörük. Véleményt formálhatnak, nyilván az 
engedélyező hatóság vagy meghallgatja ezt, vagy nem, igazából sajnos nem köteles figyelembe 
venni. A jegyzők tulajdonképpen szakkérdésben foglalnak állást, illetve most már szakhatósági 
nyilatkozatnak hívják ezt az új törvény szerint. A jegyzők is csak a vonatkozó jogszabályok 
előírásai szerint két szakkérdésben nyilatkozhatnak. Egyrészt, hogy a környezetvédelmi 
rendelettel, másrészt, hogy a településrendezési tervvel összhangban áll-e vagy sem. Semmi más 
kikötést sem tehetnek. A Jobbikból is jól tudja a két képviselő úr, hogy először, amikor az első, 
eredeti nyomvonalról volt szó, akkor nem járultak hozzá, hiszen megvizsgálták és a 28 méteres, 
jogszabály által előírt védőtávolságot figyelembe véve az nem egyezett a rendezési tervvel. 
Viszont ezt nem módosíthatja, igaz beleírták a szakhatósági nyilatkozatba a 200 métert és a 
feltételeket, de sajnos jogszabályilag ez lehetetlen. Tehát a jegyző, mint szakhatóság nem tehet 
olyan kikötéseket, ami jogszabálytól eltérő, kizárólag a 28 métert tudja figyelembe venni, ami 
bizony megvan.  
A másik a sokat emlegetett egészségügyi kockázat. Arra megint van egy eljáró szakhatóság, és a 
szakkérdésben nyilatkozók jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya jár el, és egy környezeti hatásvizsgálati kérelemnél tart ez az 
előzetes engedélyezési eljárás. Tehát gyakorlatilag ez az eljáró szerv, és az ő döntése ellen lehet 
fellebbezni. A felettes szerve a Pest Megyei Kormányhivatal, a kormánymegbízott, dr. Tarnai 
Richárd úr. Ott lehet továbbgörgetni az ügyet. Most, a módosított nyomvonalnál már kiadták a 
szakhatósági hozzájárulást, és azért adták ki, mert itt  már nincs meg a 28 méter, tehát nem érinti a 
tanyákat egyértelműen. Viszont ebbe is beírták természetesen a 200 métert, de nincs relevanciája. 
Jegyzőként nem köthet ki újabb feltételeket, ami jogszabállyal ellentétes. Vagy hozzájárul, ha 
megfelel, vagy nem. Nem vizsgálhatja sem a vízjogi, sem egyéb más összetevőket, erre külön 
szakhatóságok vannak.  
A sokat emlegetett védőtávolság kérdésében sem foglalhat állást. Ezt a Műszaki Egyetem 
mérnökei találták ki, ez egy biztonsági zóna. Lehet 200 vagy 1000 métert is mondani, de sajnos 
nem köteles az engedélyező hatóság ezt figyelembe venni.  
Tulajdonképpen maga az építési vezetékjogi eljárás csak ezt követően fog megindulni. A 
kollégákkal átbeszélve és más hatóságokkal egyeztetve ez az építési engedélyezési eljárás kb. 
2019 végén indulhat el.  
Kijavítja azt a téves híresztelést, hogy korábban az Önkormányzatot bírálat érte, illetve a jegyzőt, 
a Hivatalt is, hogy az első levélben, ami a Pöyry Erőterv Zrt-től jött, hogy az önkormányzatok 
állást foglalhattak volna abban, hogy nemet mondanak. Sajnos ez nem így van. Ugyanis aki 
olvasta a levelet, az tudja, az volt benne, hogy ahol önkormányzati közigazgatási területen A és B 
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nyomvonal egyaránt átmegy, akkor azok egy prioritási sorrendet állíthatnak fel. Cegléd esetében 
csak az A ment át, a B nem – akármit is nyilatkozott volna, nem számított volna  az eljárásban, 
hiszen a B nyomvonal erdőkön ment keresztül. Sajnos új nyomvonalat sem szabhat, javaslatot sem 
tehet a jegyző, mint szakhatóság. Ezeket a félreértéseket szeretné helyre tenni. Bárkinek bármilyen 
kérdése van, akár ő, akár a kollégák szívesen állnak rendelkezésre akár írásban, akár személyesen. 
Többen is szoktak jönni a kollégához, jövő héten ketten is jönnek ebben az ügyben. Arra kér 
mindenkit, ne nyilatkozzanak össze-vissza, akik nem ismerik az anyagot és a mögöttes 
jogszabályokat, ne tegyenek felelőtlen, vádló kijelentéseket. Nyugodtan forduljanak a 
szakemberekhez, meg fogják adni azokat a válaszokat, amelyek helyesek, helytállóak.  
 
Horváth Gábor: teljes mértékben igazat ad jegyző asszonynak és egyetért vele. Ez ügyben nincs is 
vita, és nem is volt, véleménye szerint más ügyekben van, kommunikációs szempontból. 
Tulajdonképpen itt azt kell látni – és ezt Rimóczi Gábor képviselő úrnak mondja - , hogy sem a 
jegyző, sem az Önkormányzat, semmilyen szakhatóság nem tehet arról, nincs beleszólása abba, 
hogy a nyomvonal hol fusson. Abba van beleszólása, hogy ahol fut a nyomvonal, azt engedélyezi 
vagy nem engedélyezi. Az, hogy a nyomvonal hol fut, az kizárólag a Mavir, és annak a 
leányvállalata határozza meg. Tehát amit a Mavir meghatároz útvonalat, azt engedélyezi a 
különböző szakhatóság, vagy nem engedélyezi a különböző szakhatóság. Elsősorban a Mavir az, 
aki kijelöli a nyomvonalat, és maga a Mavir az, aki ebben az ügyben hibázik. Nem is arról van itt 
szó, hogy nem kell, vagy kell, vagy Kecskemétnek kell vagy kinek kell a vezeték, ez a beruházás, 
hanem arról van szó, hogy Cegléden a ceglédi tanyákat kerülje el a lehető legmesszebbre. Ha 
ehhez elég egy elvi hozzájárulás, vagy legalábbis megmutatják azt, hogy minden porcikájukkal 
tiltakoznak ez ellen, és egységesen (lásd jegyző asszony elmondását is, függetlenül attól, hogy 
mennyiben tudnak hozzájárulni ezekhez a dolgokhoz vagy sem) minden porcikájukkal tiltakozni 
kell ellene, és ezért gondolja azt, hogy ezt a határozati javaslatot inkább ebben a formában kellene 
megfogalmazni. Tehát így kellene átírni.  
 
Csuri Károly: nyilvánvalóan figyelembe kell venni mindazt, amit a főjegyző asszony elmondott. 
Azt is mondta, hogy bizonyos mérnökök és műszaki emberek 28 méter védőtávolságot határoztak 
meg. Akkor ezek a 28 métert megállapító műszaki emberek költözzenek oda, 35 méterre. 
Költöztessék oda a családjukat, meg vigyék oda az asszonyt, vigyék oda a gyerekeket. Egyik sem 
fogja odavinni. Érdekes módon érintett egy nagyon magas szakmai színvonalon dolgozó 
kutyatenyésztő is. Ennek az anyagában, ha utánajárnak, az van, hogy a kutyáknak valamivel 
érzékenyebb az idegrendszere, ott 500 méter a védőtávolság. Ha egy kutyánál 500 méter a 
védőtávolság, akkor egy ember vonatkozásában 28 méter? Tragikomédia és röhej.  
Még egyszer szeretné hangsúlyozni, hogy abban az esetben, ha hatékonyan nem tudják a saját 
álláspontjukat képviselni, akkor a saját maguk által elfogadott Integrált Településfejlesztési 
Stratégiai tervet is dobhatják a fenébe – így kell, hogy fogalmazzon. Amit elképzeltek itt évekkel 
korábban, hogy mi legyen Csemő, Ugyer térségében, annak vége, onnan el fognak költözni, oda 
senki nem fog visszatelepülni. Ennek a városrésznek egzisztenciálisan vége van.  
Az, hogy a Mavir és más semmibe veszi az érintett település önkormányzatának és az ott lakóknak 
a véleményét, vagy olyat mond, hogy „nesze semmi, fogd meg jól, odébb rakjuk 100 méterrel a 
vezetéket”, akkor hol lehet itt tetten érni azt a sokat hangoztatott demokráciát? Sehol. Ez az 50-es 
évekre hasonlít.  
Rimóczi képviselő úr megfogalmazásával, hogy „tudomásul veszi” – úgy gondolja, hogy ennél 
sokkal keményebb, markánsabb és karakánabb megfogalmazást kell alkalmazni a határozati 
javaslatban. Ezért megkéri a testületi tagokat, hogy fogalmazzanak markánsabban. Tiltakozzanak 
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és utasítsák vissza ezt a vezetéket ezen a nyomvonalon. Ha vinni akarják, akkor vigyék föld alatt. 
Megvan rá a lehetőség, nincs műszaki akadálya. Többe kerül? Többe kerül. És ha ott emberek 
fognak 5-10 év múlva meghalni, akkor az mibe kerül? Az emberélet semmi? Minden a termelés, 
hogy vigyék az áramot, vigyék az elektromosságot, mert kell a Mercedesnek, mert kell termelni? 
Valahol állítsanak fontossági sorrendet. Úgy gondolja, így kell tenniük. Kéri a testületet, hogy az 
általa beterjesztett határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.  
 
Rimóczi Gábor: úgy gondolja, hogy nagyon kivesézték ezt a témát, már elmentek Paksra, 
mindenhova. Nem szakember és nem ért a magas feszültségű vezetékhez, és ahhoz, hogy kell-e 
vagy sem. Cegléd város polgármesteréhez tartozik és ceglédi képviselőként úgy gondolja, 
megtette a Fidesz frakció azt, amit meg kellett tennie, és teljesen egyetért az előterjesztéssel. Úgy 
gondolja, most már szavazhatnak a módosításról.  
 
Takáts László: egy valami kell figyelembe venni, és mindenképpen szem előtt tartani, hogy a 
tiltakozás tekintetében mindig a hatályos magyar jogszabályok és törvények betartásával kell ezt 
tenni. Látszik az, hogy a mai világ afelé megy, hogy a törvények nem biztos, hogy kellenek, 
legalábbis van, aki ezt mondja, mindenféle törvényeket és szabályokat nem betartva hajtják ezt 
végre. Van egy érvényes rendszer, a Hivatalnak ezt kell figyelembe vennie és ezt kell követnie. El 
tudják mondani azt, amit el kell mondani, és támogatja ezt az előterjesztést, és biztos, hogy tovább 
fogják vinni.  
 
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: a kártalanítással kapcsolatban elmondja, hogy a Mavir 
egyik – kártalanítással megbízott - kft-je küldött egy olyan levelet, hogy kiknek jár kártalanítást. 
Felhívta a figyelmet a 28 méteres védőtávolságra, amit a Műszaki Egyetem szakemberei 
számoltak ki és a jogszabály szerint is ezt kell a jegyzőnek vizsgálnia. Tehát kártalanítás csak 
annak jár, aki 28 méteren belül lakik, de az új, módosított nyomvonalban (melyet a kollégákkal 
megnéztek, mivel nem álltak rendelkezésre a helyrajzi számok pontosan még a szakhatóságok 
számára sem, a 200 méter távolságot is így határozták meg), ott két ingatlant érint közvetlenül a 
nyomvonal. Az új, most hatályban lévő eljárás szerint két ingatlan az, amit a 200 méteres távolság 
érint, de a jogszabály a 28 méteres védőtávolságot írja elő.  
Az is elhangzott több helyen, hogy a jegyző ill. a Hivatal nem tájékoztatta a nyilvánosságot. A 
jegyzőnek nincs ilyen kötelezettsége, a jegyző akkor tájékoztat, ha arra felszólítást kap, hogy 
köteles hirdetményi vagy más úton közzétenni.  
A Hivatal előtt sem voltak tehát ismertek a helyrajzi számok, és sajnos azt kell mondania, nem is 
kellett, hogy ismertek legyenek előttük. Ezzel kívánta kiegészíteni a hozzászólását.  
 
Takáts László polgármester úr a vitát lezárja. Csuri Károly képviselő módosító javaslatát bocsátja 
szavazásra. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 8 tartózkodás 
mellett nem fogadta el Csuri Károly módosító javaslatát.  
 
 

# 5204 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Korondi Miklós Igen  
Imregi Tibor Nem  
Dr. Ferenczi Norbert Tart.  
Hegedűs Ágota alpolgármester Tart.  
Hörömpő Annamária Tart.  
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ifj. Károly Ferenc Tart.  
Klément György Tart.  
Rimóczi Gábor Tart.  
Takáts László polgármester úr Tart.  
Takátsné Györe Anett Tart.  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
Szavazásra bocsátja Rimóczi Gábor úr, mint a Fidesz frakcióvezetője által előterjesztett, eredeti 
határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 3 nem szavazattal 
elfogadta a javaslatot, és meghozta alábbi határozatát:  
 

31/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) tudomásul veszi, hogy a 65/2017.(III.20.) Kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az Albertirsa-Kecskemét nyomvonalon haladó 400 
kV-os távvezeték megvalósítását, 

2.) egyúttal felkéri a beruházás megvalósításában részt vevőket, hogy folytassanak további 
tárgyalásokat a vezeték nyomvonaláról, és törekedjenek olyan megoldás kidolgozására, 
amelynek káros hatása a lakosságra és a természeti értékekre nézve minimális, a lakosság 
mindennapi életét és a természeti környezetet a legkevésbé zavarja. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban megfogalmazott álláspont képviseletére. 

Határidő: folyamatos Felelős: Takáts László polgármester 
 

# 5205 
Bobál István Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Rimóczi Gábor Igen  
Takáts László polgármester úr Igen  
Takátsné Györe Anett Igen  
Csuri Károly Nem  
Horváth Gábor Ferenc Nem  
Korondi Miklós Nem  
Kónya Ágnes Távol  
Nagy Tamás Távol  

 
25.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány: Hulladéktároló edényzet kihelyezése a 

külterületekre 
Előterjesztő: Horváth Gábor képviselő 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. sz. melléklete. 
 

Horváth Gábor: igyekeznek és a Képviselő-testület is igyekszik az Ugyert felzárkóztatni és a 
lehető legjobb és biztonságosabb és szemétmentesebb körülményeket biztosítani a külterületeken 
élők számára. Ezzel együtt jár a hulladékszállításért fizetendő összeg, amit a lakosok részéről meg 
kell fizetni. Mindannyian tudják, hogy ezek a régiók és külterületi részek, az ott élők anyagi 
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forrásai eléggé szűkösek, szociálisan érzékenyek, és különböző más okokból is – például az 
Ökovíz által kiadott nejlonzsákokban lévő szeméttárolás azért is alkalmatlan, mert pl. a kutyák 
szétrágják, az úton szanaszét hever a szemét, így nem viszi el a szemetes autó, nem veszi észre, és 
különböző hasonló okok miatt, de főként azért, mert szociálisan érzékenyek. Egyrészről ezért, 
másrészről pedig, mert a nejlonzsákokba kihelyezett szemét a kutyák martalékává válik.  
Ezért, és ennek érdekében kéri a testületet, hogy lehetősége szerint a telephelyen tárolt, 
megközelítőleg 5-600 darab kuka vagy szeméttároló edényzet, ami 120 literes, annak kihelyezését 
igényre vagy kérésére biztosítani szíveskedjék, és ez irányú az előterjesztés is. Szeretné, ha ezt a 
Képviselő-testület is támogatná, hiszen sokat segíthetnének az ott élőkön ennek az edényzetnek a 
kihelyezésével.  
 
Dr. Ferenczi Norbert: a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottságnak van egy 
szavazást nem igénylő figyelemfelhívása, amit a támogatott határozat végrehajtása során 
javasolnak figyelembe venni. Volt hasonló tapasztalata, amikor az Öregszőlőben bevezették a 
hulladékszállítást, ill. volt hasonló szituáció a közelmúltban a Cifrakertnél is. Csak a 120 literes 
kuka van ingyen, a kisebb kukák pénzbe kerülnek. Bizony néhol feszültséghez vezetett az, hogy az 
olcsóbb kuka pénzbe kerül, a nagyobb, amihez pedig drágább szolgáltatás kapcsolódik, az ingyen 
van. Ha ezt a finom ellentmondást figyelembe lehet venni a végrehajtásnál, megköszöni, ill. 
jobban jár a képviselő is, aki ezt csinálja. 
 
Rimóczi Gábor: képviselő úrhoz szól a kérdése. Úgy gondolja, támogatható a kérése. Egyetlen 
mondatot nem ért az előterjesztésben: „Kérhetjük még az edényzet 120 literes űrtartalmának nem 
kimerítését, csak mindösszesen 110 literben.” Tehát azt kéri a képviselő úr, hogy 120 literes 
legyen, de csak 110 litert fizetnek? Nem tudja értelmezni a mondatot. 
Ilyet megszabhat az Önkormányzat a DTKH-nak? Erre szeretne választ kapni. 
 
Horváth Gábor: a szociális érzékenység miatt kéri ezt a segítséget, nem jogszabályok vagy 
rendeletek miatt. Ha rendelet módosítása szükséges hozzá, vagyis a 8. napirendnél az már 
szerepelt is valamilyen formában. A lényeg az lenne, hogy a 120 literes kukával szemben 110 
literre vannak beállítva, tehát nyilván a 120 literes kukára a költségek lehet, hogy megnőnének a 
szemétszállítás tekintetében, ugyanis 10 literrel nagyobb az űrtartalma. Könnyen lehet az is, hogy 
ha esetleg úgy határoz a Képviselő-testület, vagy a későbbiekben úgy döntenek, hogy ennek a 
szemétszállítási költsége magasabb lenne, akkor természetesen ezt így elfogadhatónak találja. 
Viszont azt szeretné jelezni, hogy azért írta le így az előterjesztésben, mert mindannyian tudják 
azt, hogy a külterületi részeken a gázellátás eléggé ritka, és azt is lehet tudni, hogy amit energiába 
be tudnak fektetni, tehát ami elég – pláne ilyenkor télen – azt elégetik, és a 110 literes kuka nem 
igazán telik meg, a 120 literes még úgy sem. Ez egyszerű, ebből kifolyólag kérte volna így.  
 
Takáts László: érti képviselő úr előterjesztését és érti a hozzászólókat is, azonban van egy-két 
észrevétele. Egyrészt a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság javaslatában szeretné 
felhívni arra a figyelmet – ami egyébként következik abból is, amit Rimóczi és Horváth képviselő 
urak is elmondtak - , hogy egyrészt a 120 literes hulladékgyűjtő edényeket csak ingyenesen 
adhatják, tehát nem értelmezhető az, hogy térítés ellenében adják, ez nem lehetséges. Tudni kell, 
hogy a 120 literes edények a Duna-Tisza közi ISPA projekt keretében kerültek megvásárlásra, és 
adott települések között szétosztásra. Ez a pályázat értelmében csak ingyenesen adható át a 
lakosoknak, nem kérhetnek érte térítést. Másik oldalról amit képviselő úr kér, véleménye szerint 
kivitelezhetetlen és ésszerűtlen. Érti az analógiáját a dolognak, csak ez egy kezelhetetlen helyzetet 
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hoz elő. Ha 120 literes a kuka, ki fogja mérni, hogy 110 litert rak-e bele a polgár? – ad 1. Ad2. ha 
többlet beszállított mennyiség keletkezik ebből, azt ki fogja fizetni? Mint a város másik részén 
lakó polgár nem szeretné, ha a város bármelyik pontján kirakott - egyébként többlet - 
szemétmennyiséget neki kellene kifizetnie. Innentől kezdve kérdezi, ha majd jönnek a Gólya 
utcában lakó polgárok, hogy úgy érzik, ők is kevesebbet raknak az edényzetbe, akkor egyedileg 
szabályozzák majd, hogy a 80 literes kuka helyett 60 literest fizessenek, vagy még abból is 
kivesznek – úgy gondolja, ez járhatatlan út. Egy valamiben tudnak segíteni és tudják támogatni a 
képviselő úr előterjesztését: abban, hogy a 120 literes – egyébként rendelkezésre álló – kukákat 
odaadják, de akkor 120 literért kell fizetni. Ebben nem tudnak kitételt tenni, mert innentől kezdve 
egy olyan folyamat fog elindulni a városban, ami kezelhetetlen. Kéri, hogy ezt értse meg a 
képviselő úr. 
A maga részéről ezt tartja támogathatónak. Nincs is mód arra, hogy ezeket rendeletben, külön 
szabályozzák. Már többször elmondta, azzal is van baja, hogy a társasházi lakók más mérés alá 
esnek, mint a kertes házban lakók – ez az esélyegyenlőség elvét sem tartja szem előtt, és ez nem 
jó.  
Képviselő úr határozati javaslata nagyon általános. Ha megengedi, lenne egy javaslata hozzá, 
amelyet a Hivatal munkatársai kidolgoztak. Ismerteti a határozati javaslatot: „Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 négy főnél több 
személy által lakott 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.”  
Ezt azért tartja fontosnak, mert nem szeretné, ha kiosztanának 200 db kukát és a kukapiacon 
hirtelen dömping lenne – sajnos a városrészt ismerve ez benne van a pakliban. Szeretnének tehát 
egy biztosítékot a visszaadásra vonatkozóan. Kérdezi képviselő urat, hogy elfogadható-e ez a 
határozat a számára?  
 
Horváth Gábor: elfogadható, nagyon szépen köszöni a segítséget és a kiegészítést. Így korrekt és 
elfogadható, úgy gondolja, így kell támogatni.  
 
Takátsné Györe Anett: észrevétele, hogy meg kellene kérdezni, mennyi edényzet maradt ezekből a 
120 literes edényzetekből.  
 
Takáts László: 600 darab van.  
 
Takátsné Györe Anett: a rendelet egyértelműen kimondja, hogy a háztartásban keletkező 
hulladékmennyiségnek megfelelő edényzetet kell kitenni a szolgáltató részére, tehát nem járható 
út ez a csökkentet liter mennyiség.  
 
A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt. Takáts László polgármester úr 
szavazásra bocsátja a – Horváth Gábor előterjesztő képviselő által is elfogadott - határozati 
javaslatot, melyet felolvasott. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen 
szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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32/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) 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 négy főnél több személy által lakott 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 
 

# 5206 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Kónya Ágnes Távol 
Nagy Tamás Távol 

 
26.) NAPIREND: 2018. I. félévi munkaterv módosítása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. sz. melléklete. 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Takáts László polgármester úr 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 
 

33/2018.(I. 25.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja a 401/2017.(XII.14.) Ök. határozattal elfogadott 2018. I. félévi munkatervét, és 

törli a január 25-ei ülésre tervezett „A helyi iparűzési adóról szóló 30/2010.(XII.23.) 
önkormányzati rendelet módosítása – elektronikus ügyintézés bevezetése” című napirendet. 



38 
 
 

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

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

# 5207 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Kónya Ágnes Távol 
Nagy Tamás Távol 

 
27.) NAPIREND: Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő: Takáts László polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. sz. melléklete. 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Takáts László polgármester úr 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

34/2018.(I. 25.) 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 2017. december 14-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 
 
# 5208 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Kónya Ágnes Távol 
Nagy Tamás Távol 
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28.) NAPIREND: Egyebek 
 
Hegedűs Ágota alpolgármester asszony két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, 
hozzászólás nem volt, így ennek elfogadását Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 

# 5209 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Kónya Ágnes Távol 
Nagy Tamás Távol 

 
A polgármester két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az erről 
szóló szavazás során azt a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta. 
 

# 5210 
Bobál István Igen  
Csuri Károly Igen  
Dr. Ferenczi Norbert Igen  
Hegedűs Ágota alpolgármester Igen  
Horváth Gábor Ferenc Igen  
Hörömpő Annamária Igen  
Imregi Tibor Igen  
ifj. Károly Ferenc Igen  
Klément György Igen  
Korondi Miklós Igen  
Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
Kónya Ágnes Távol 
Nagy Tamás Távol 

 
Egyebek napirendben további döntést igénylő kérdés, felvetés nem volt.  
 
29.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk 
 
Korondi Miklós: van-e már elképzelés arról, hogy mikor kerül eltávolításra a tanácsköztársaságra 
emlékeztető szobor a Kölcsey térről? 
 
Takáts László: természetesen van elképzelés. Ez összefügg a Kölcsey tér megújításával, ami 
összefügg a parkoló kérdésével. Jelen pillanatban az ügy kissé elakadt. A Concordia Zrt. parkoló 
kérdése folyamatosan napirenden van. Ehhez tudni kell - talán képviselő úr tudja is -, hogy a 
Concordia Zrt-nek a MÁV parkolóban volt parkolója, amíg az felújításra nem került. A felújítás 
után a Concordia átadta a P+R parkolónak ezt a területet, ezt a jogot, de cserébe a városnak 
biztosítania kellett a másik oldalon, a Kölcsey tér felőli parkoló részen a kamionoknak egy parkoló 
szakaszt – ám ez nem jó. Ezt szeretnék megváltoztatni, hiszen látszik, hogy további 
többletigények lépnek fel a parkolás tekintetében. Ezeket próbálják kezelni, azonban ehhez a  



40 
 
 

Concordia hozzájárulása kell, és a Concorida gyakorlatilag eddig ezt megtagadta, illetőleg nem 
járult hozzá ahhoz, hogy ez a parkoló ott megszűnjön, mert akkor nem tudnak hol parkolni. Most 
azon dolgoznak, hogy hogyan tudnák a Concordia raktár melletti, közterületi részből egy olyan 
bejáratot biztosítani, hogy bent a kamionok tudjanak forogni. Ezen dolgozik most a 
Városfejlesztési Kft. Annyi probléma adódott, hogy valamilyen nagyfeszültségű földkábelt kell 
arrébb tenni, mert az útban van. Úgy néz ki, hogy most már körvonalazódik a megoldás, utána 
neki tudnak kezdeni a munkának.  
Nem szeretnék azt, hogy elszállítják a szobrot, aminek a helyén egy torzó marad, hanem ezzel egy 
időben szeretnék a parkot, illetve a parkolót is rendezni. Bízik abban, hogy az idei esztendőben 
ebbe az irányba el tudnak indulni és a szobrot el tudják onnan vinni a Memento Szoborparkba.  
 
Korondi Miklós: elfogadja a választ.  
 
Horváth Gábor: mire jó a Facebook. 2011 tájékán – jegyző asszony tud benne segíteni – a 
gyermekorvosi ügyelet telefonszámát központosították. Így van ez? Többen jelezték felé, hogy 
nincs közvetlen kapcsolatuk Cegléden a gyermekorvosi ügylettel, és ezt a telefonszámot 
hiányolják, a közvetlen kapcsolatot, hogy ne a budapesti központot kapcsolják, hanem közvetlen 
kapcsolaton keresztül érhessék el a gyerekorvosi rendelőt. Többen kérdezik ezt, hogy milyen 
lehetőség van arra, hogy ezt újra biztosítani tudják? Esetleg akár egy mobiltelefonnal is, az 
Önkormányzat részéről.  
Másik kérdése, hogy a Cegléd több, mint gondolná kiadványra vonatkoztatóan érdekelné az, hogy 
milyen nyomtatási költségei vannak ennek a 16 ezres példányszámnak, ennek ki a finanszírozója, 
valamint melyik céggel és ki kötött szerződést, milyen összeggel a kiadvány terjesztésére? 
Szeretné, ha ezt a polgármester úr megválaszolná számára.  
Ezen kívül több jelzés érkezett az Avar és Szalag utcákból. Az Avar utca sáros, és a Szalag utca 
vége szintén, se kő, se kialakított út, semmi nincsen. Többen kérték, kérdezze meg polgármester 
urat, van-e lehetőség arra a közeljövőben, hogy legalább egy útalapot itt biztosítani tudjanak. 
Tehát az Avar és a Szalag utca vége, a Szalag és Szajkó utcák kereszteződésétől az Aranymeggyes 
irányába. Mindösszesen egy útalapról lenne szó, nem útról.  
 
Takáts László: írásban fogják megadni a választ valamennyi kérdésre. Abba a hibába ne essen bele 
a képviselő úr, hogy mindent elhisz, amit a Facebook-on írnak, mert ez elég messzire el tudja 
vinni a képviselő urat az igazságtól.  
A második kérdéssel kapcsolatban tájékoztatja képviselő urat, hogy már sok kérdés érkezett a 
kiadvánnyal kapcsolatban. Legyenek kedvesek ezeket összehangolni, ha már közérdekű adatokat 
kérdeznek – hol névtelenül, hol vállalva a nevet, hol a képviselő úr, hol más -, akkor 
egyeztessenek egymással, és úgy kapja meg a kérdéseket a címzett, hogy tudjanak is rá válaszolni. 
Nem kell mindjárt ördögöt látni a dolog mögött. Választási kampány van, a következő 2-3 
hónapban számítanak is rá, hogy napi szinten fogják a Hivatalt, Önkormányzatot ilyenekkel 
ostromolni, azonban szeretné a sajtó nyilvánossága előtt elmondani, hogy akármilyen 
összeesküvést is sejtenek mögötte, ha nem kérdeznek konkrétan, nem fognak rá válaszolni. 
Vegyék a fáradtságot a képviselő úrék, ha már ennyi pénzt és energiát ölnek abba, hogy hol az 
Önkormányzatot, hol a Képviselő-testületet járatják le, akkor legyenek kedvesek, nézzenek utána 
jogilag, hogy legalább a kérdéseket jól tegyék fel, megfelelőképpen legyenek megfogalmazva, és a 
kérdéseket ahhoz intézzék, akihez kell. Ha adott esetben a televízióhoz tesznek fel kérdéseket, 
akkor az a televíziónak szóljon, és nem kell mindjárt összeesküvést sejteni mögötte. Ha pedig a 
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Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 

22001188..  jjaannuuáárr  2255--éénn  ((ccssüüttöörrttöökköönn))  ddéélleellőőtttt  99..0000  óórraaii  kkeezzddeetttteell  
ü l é s t tart a Városháza Dísztermében, melyre tisztelettel meghívom. 

 
 

NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  
  
  
1.) Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata E 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

2.) BÖVI SzMSz és Szakmai program módosítása M 
( A mellékletet terjedelmére való tekintettel kizárólag elektronikus formában mellékeljük. 
Amennyiben szükséges biztosítjuk a nyomtatott formátumban történő hozzáférést is. 
Kérem ezen igényét legkésőbb a bizottsági üléseket megelőző napig szíveskedjen jelezni a 
titkárságon.) 
 

3.) Bölcsődék szünidei nyitva és zárva tartása; Bölcsődék Napja E 
Szakmai előterjesztő a 2-3 napirendeknél: Turcsik Tímea igazgató 
 

4.) Cegléd Város Önkormányzata pénzügyi helyzete 2017. IV. negyedév M 
 

5.) Ceglédi Kosárlabda Egyesület – visszatérítendő támogatás 3. hosszabbítási kérelme M 
 

6.) Ceglédi Kék Cápák SE – visszatérítendő támogatás 3. hosszabbítási kérelme M 
Szakmai előterjesztő a 4-6 napirendeknél: dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
 

7.) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület támogatása E 
Szakmai előterjesztő: Hegedűs Ágota alpolgármester 
 

8.) Vagyonrendelet felülvizsgálata – Rendelet - M 
 

9.) A köztisztviselők juttatásait szabályozó rendelet egyedi módosítása – Rendelet - M 
Szakmai előterjesztő a 8-9. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő az 1-9. napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

10.) Beszámoló Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről E 
Szakmai előterjesztő: a KÖH irodavezetői 
 

Cegléd Város Polgármesterétől 
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 

Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. 
Tel.: 06/53/511-400 
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11.) A Ceglédi KÖH módosított SzMSz-ének jóváhagyása M 
Előterjesztő a 10-11. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

12.) Munkamegosztási megállapodások jóváhagyása M 
Szakmai előterjesztő: Ducsainé Miskolczi Éva irodavezető  

13.) Cegléd 8563/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom törlése E 
 

14.) Cegléd 8563/7 és 8563/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elidegenítési tilalom törlése E 
Szakmai előterjesztő a 13-14. napirendeknél: Dr. Szoboszlay Árpádné irodavezető 
 

15.) A 01149/32 hrsz-ú ingatlanból telekrészlet vásárlás E 
 

16.) Cegléd, Jászberényi út 5. 4/15. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése M 
 

17.) Cegléd, Jászberényi út 9. 8/5. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése M 
 

18.) Cegléd, Jászberényi út 11. 1/4. szám alatt lakás értékesítésre kijelölése M 
 

19.) Cegléd, Rákóczi út 64. 2. lh. 1/2. szám alatti lakás értékestésre kijelölése M 
 

20.) Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság részére ingatlanok bérbeadása E 
 

21.) Alkotmány u. 11. szám alatti A épület 3. és 4. iroda használati szerződés meghosszabbítása 
Vakok és Gyengénlátók részére E 
 

22.) 2018. évre vonatkozó mezőgazdasági hasznosítású területek és más megnevezésű beépítetlen 
területek bérleti-, haszonbérleti díjának megállapítása E 
Szakmai előterjesztő a 15-22. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető 
Előterjesztő a 12-22 napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

23.) Önálló képviselői indítvány: A 400 kV-os távvezeték nyomvonalával kapcsolatban E 
Előterjesztő: Rimóczi Gábor képviselő 
 

24.) Önálló képviselői indítvány: Hulladéktároló edényzet kihelyezése a külterületekre E 
Előterjesztő: Horváth Gábor képviselő 
 

25.) 2018. I. félévi munkaterv módosítása M 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

26.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról E 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
 

27.) Egyedi támogatási kérelem benyújtása a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet  
épület-infrastruktúra fejlesztése érdekében M 
(Az előterjesztés helyben kerül kiosztásra.) 
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 
Előterjesztő a 25-27 napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

28.) Egyebek  
Kérdések, interpellációk 



3 
 

ZÁRT ÜLÉS: 
 

29.) Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet közérdekből bérbe adott lakásigénye M 
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 
 

30.) A Kossuth Múzeum igazgatójának önkormányzati kereset kiegészítése M 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 
Előterjesztő a 29-30 napirendeknél: Takáts László polgármester 
 

31.) A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választásának előkészítése, az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási bizottság megválasztása M 
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya 
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

32.) Egyebek 
 
 
Cegléd, 2018. január17. 
 

Takáts László 
 polgármester 

 
 
Tájékoztató anyagok: 

- Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-én meghozott 
határozatai  

 
 


