
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 23-án meghozott 
határozatai 

 
1/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

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

(Cegléd, Dózsa Gy. u. 9.) zárva tartását 2020. július 27-től – 2020. augusztus 7-ig. Nyitás 
2020. augusztus 10. 

2.) Engedélyezi a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (BÖVI) Deák Utcai Tagbölcsőde 
(Cegléd, Deák u. 3.) zárva tartását 2020. augusztus 10-től – 2020. augusztus 21-ig. Nyitás 
2020. augusztus 24. 

3.) A zárva tartás ideje alatt – külön szülői igény és megállapodás szerint – a két bölcsőde 
váltva, folyamatos ellátást biztosít mindkét tagintézmény ellátott gyermekei számára. 

4.) Felhívja az intézményvezetőt arra, hogy az 1-3. 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 Judit intézményvezető 
 

2/2020.(I. 23.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Fenntartói hatáskörében eljárva engedélyezi valamennyi bölcsődei dolgozó részére 2020. 

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 Judit intézményvezető 

 
3/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) elfogadja Orosz Zoltánné óvodavezető beszámolóját a vezetése alatt álló Pesti Úti Óvoda 

(2700 Cegléd Pesti út 10.) ötéves működéséről. 
2.) megköszöni Orosz Zoltánné óvodavezető eredményes vezetői munkáját. 
3.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
 
 
 



4/2020.(I. 23.) 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: Dr. Csáky András polgármester 

 
5/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) módosítja 217/2019.(VI.20.) Ök. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint: 

„Megvásárolja Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft. (2700 Cegléd, Bajza u. 20.) 
tulajdonában levő Cegléd, belterület 1630/22 hrsz-ú, közlekedési terület megnevezésű, 113 
m2 nagyságú ingatlan részt bruttó 254.000 Ft, azaz bruttó kettőszázötvennégyezer Forint 
összegért.”  
A határozat többi pontja változatlan. 

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

6/2020.(I. 23.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
A 2020. évre 
1.) a külterületen lévő mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok minimális haszonbérleti díját 

bruttó 2000 Ft*AK/év összegben határozza meg, de a minimális haszonbérleti díj bruttó 
35.000 Ft/ha/év 

2.) a belterületen levő mezőgazdasági célra bérbe adott területek minimális haszonbérleti díját 
bruttó 5 Ft/m2/év mértékben állapítja meg, de legalább 20.000 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 20.000 Ft/ingatlan/év 

4.) a lakások és helyiség bérletéről szóló rendelet hatálya alá nem tartozó minden egyéb 
ingatlan bérleti, illetve haszonbérleti díját bruttó 75 Ft/m2/év, de a minimális bérleti díj 
bruttó 40.000 Ft/ingatlan/ év 

5.) Felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására. 
6.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
 
 
 
 
 



7/2020.(I. 23.) 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 7. pontja alapján Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete (1141 Budapest, Szagló utca 81.) 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 ingyenes 
használati szerződését visszamenőleges hatállyal 2020. január 1-től határozatlan időre 
meghosszabbítja 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: Dr. Csáky András polgármester 

 
8/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) a) bérbe adja Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló, 

többször módosított 23/2009.(V.28.) KT. rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) 
bekezdés a) pontjának ab) alpontja, a Rendelet 30. § (7) és (10) bekezdése alapján a Cegléd 
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Cegléd belterületén fekvő 
2657/1/A/60 helyrajzi számú, természetben Cegléd Szent Imre Herceg u. 15. szám alatt 
található 63 m2 alapterületű iroda megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiségét az 
Országgyűlés Hivatala (1054, Budapest, Széchenyi rkp. 19.) kérelme alapján részére, 
2020. február 1-től határozatlan időre, de legfeljebb a Képviselő képviselői 
megbízatásának a megszűnéséig. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
111. § alapján az irodahelyiség tényleges használójává nem az Országgyűlés Hivatala, mint 
Bérlő, hanem Dudás Róbert Országgyűlési Képviselő válik. 
 
b) A bérleti díjat az ingatlan forgalmi szakértő véleménye alapján 83.000,- Ft + ÁFA/hó 
összegben határozza meg. Közüzemi költség díjért (amely a gáz, villany, víz, csatorna és 
hulladékkezelés díját tartalmazza) 25.500,- Ft + ÁFA/hó összeget határoz meg. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
9/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) visszavonja a 376/2019. (XII. 19.) Ök. határozatát. 
2.) támogatja a „Cegléd város köztisztasági feladatainak ellátása 5 évre” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményeként az ELASTIC’91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 



(1095 Budapest, Ipar utca 2. B. lház. 1. em. 9.) megkötött vállalkozási szerződés (a 
továbbiakban: Vállalkozási szerződés) 2. és 3-as számú mellékletének 2020. február 1. 
hatállyal történő kiegészítését a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet 
szerint. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a 2.) pontban foglaltaknak megfelelően módosított 
Vállalkozási szerződés aláírására. 

4.) kijelenti, hogy a Vállalkozási szerződés módosításából eredő szolgáltatási díj növekedést 
a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezi. 

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

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

2. pont: 2020. január 31. 
Kmf. 

 
10/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) támogatja a „Cegléd város köztisztasági feladatainak ellátása 5 évre” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményeként az ELASTIC’91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 
(1095 Budapest, Ipar utca 2. B. lház. 1. em. 9.) megkötött vállalkozási szerződésben (a 
továbbiakban: Vállalkozási szerződés) rögzített szolgáltatási díj 5 %-os emelését 2020. 
február 1-jei hatállyal. 

2.) támogatja a Vállalkozási szerződés 3. számú mellékletének 2020. február 1. hatállyal 
történő kiegészítését a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert, az 1.) és 2.) pontokban foglaltaknak megfelelően módosított 
Vállalkozási szerződés aláírására. 

4.) kijelenti, hogy a Vállalkozási szerződés módosításából eredő szolgáltatási díj növekedést 
a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezi. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
11/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1) Nem járul hozzá, hogy a Cegléden, a Füzér utcában, a Dózsa György téren elhelyezett, Kiss 

Kovács Gyula kétszeres Munkácsy-díjas szobrászművész által készített, Dózsa Györgyöt 
ábrázoló bronz mellszobor, térítésmentes tulajdonba adással történő átruházással kerüljön 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába. 

2) Dönt arról, hogy megerősíti  az 1) pontban foglaltak figyelembe vételével  Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott 97/2013. (IV.25.) Ök. határozatba 
foglalt döntést, mely szerint hozzájárul, hogy a Dózsa Györgyöt ábrázoló bronz 
mellszoborról, Nagykanizsa Megyei Jogú Város másolatot készíttessen, a hatályos 
jogszabályok betartásával, az arra jogosult szobrászrestaurátor közreműködésével. 

3) Felhatalmazza a polgármestert a másolat elkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok 
aláírására. 



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

 
12/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Támogatja Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 2631/12 hrsz.- 

ú, 1 ha 1917 m2  nagyságú „beépített terület” művelési ágú ingatlan megosztását, majd az 
annak során keletkező, önálló helyrajzi számra kerülő a „Köu” közlekedési övezetbe sorolt, 
szabályozási vonallal jelzett ingatlan „közterület”-té történő átminősítését. 

2.) Kijelenti, hogy az 1.) pontban hivatkozott ingatlan, telekalakításának és ingatlan-
nyilvántartási rendezésének célja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében, a helyi önkormányzat 
településüzemeltetés feladatainak ellátása, ezen belül a helyi közutak és egyéb közterületek 
kialakítása. 

3.) Dönt arról, hogy hogy az 1.) pontban hivatkozott, a megosztás után kialakuló, önálló 
helyrajzi számra kerülő a „Köu” övezetbe sorolt, szabályozási vonallal jelzett ingatlan 
vagyonkataszteri besorolása, „közterület”-té történő átminősítését követően, törzsvagyoni 
– forgalomképtelen ˗ vagyoni körbe történjen. 

4.) Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés feladatainak teljes körű 
lebonyolítására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

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

 
13/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Támogatja a Cegléd, külterület 4 ha 7537 m², 01131/18 hrsz.- ú magántulajdonban álló 

ingatlanból a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező Kishold Földmérő Bt. 
által készített 202/2017  munkaszámú  változási vázrajz szerinti megosztását követően 
kialakuló 01131/23 hrsz.- ú  ingatlan (a továbbiakban: Kerékpárút) 350.000.- Ft + Áfa= 
444.500.- Ft, azaz négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint összeg ellenében történő 
megvásárlását. 

2.) Kijelenti, hogy a Kerékpárutat Cegléd Város Önkormányzata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott településüzemeltetés feladatainak ellátása, ezen belül a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása céljából kívánja megvásárolni. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos szerződés megkötésére, 
valamint az ingatlan- nyilvántartási bejegyzés feladatainak teljes körű lebonyolítására, 
továbbá az adásvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

4.) Dönt arról, hogy az 1.) pontban hivatkozott ellenértéket, valamint az ingatlan- 
nyilvántartási bejegyzés költségeit Cegléd Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésben eredeti előirányzatként megtervezi. 

5.) Dönt arról, hogy a Kerékpárút adásvételével az új vagyonelem vagyonkataszteri besorolása 
törzsvagyoni – forgalomképtelen – körbe történjen. 

 



6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 1-5. pont azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

6. pont folyamatos 
 

14/2020.(I. 23.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Működési támogatást nyújt 2020. évi költségvetéséből önként vállalt feladatként a 
területi ellátási kötelezettséggel, feladat-ellátási szerződés keretei között egészségügyi 
alapellátási szolgáltatást nyújtó, nem önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelőben 
dolgozó következő szolgáltatók részére, szolgáltatónként 100.000.- Ft/hó, azaz havonta 
százezer forint összegben: 

1.1. Scandeus Nonprofit Kft. (székhely: Cegléd, Ady Endre u 16.) - dr. Csiszár Géza, III. 
számú felnőtt háziorvosi körzet 

1.2. Triplamed Kft. (székhely: Cegléd, Buzogány u 1.) – dr. Sükösdi László, VII. számú 
felnőtt háziorvosi körzet 

1.3. Medicina Praxis Kft. (székhely: Cegléd, Rákóczi út 34-36- I. em. 7.) – dr. Thanhoffer 
Terézia, IX. számú felnőtt háziorvosi körzet 

1.4. Szabó Kálmánné dr. Hollósi Gizella Olga e .v. (Cegléd, Szárcsa u 12.), X. számú 
felnőtt háziorvosi körzet 

1.5. dr. Kecskésné dr. Gál Irma e.v. (Cegléd, Vak Bottyán u 2.), XI. számú felnőtt 
háziorvosi körzet 

1.6. Perfect-Med Kft. (székhely: Cegléd, Köztársaság u 19.) – dr. Habony Norbert, XIV. 
számú felnőtt háziorvosi körzet 

1.7. dr. Túri József e.v. (Cegléd, Ady Endre u 16. ), XV. számú felnőtt háziorvosi körzet 
1.8. Cardio-baby Kft. (székhely: Cegléd, Citera u 17.) – dr. Nagy Miklós, V. számú házi 

gyermekorvosi körzet 
1.9. Pipicz Bt. (székhely: Cegléd, Gubody u 5.) – dr. Pipicz Sándor, II. számú fogászati 

körzet 
1.10. Stumpf és Társa Bt. (székhely: Cegléd, Népkör u 9.) – dr. Stumpf László, III. számú 

fogászati körzet 
1.11. Dentokard Bt. (székhely: Cegléd, Selyem u 9. III. em. 8.) – dr. Székely Tünde, VI/A. 

és VI/B. fogászati körzetek 
1.12. PI2 Bt. (székhely: Cegléd, Népkör u 9.) – dr. Pipicz Imre, VIII. számú fogászati 

körzet 
2.) Támogatási szerződést köt az 1. pontban felsorolt szolgáltatókkal, melyben előírja 

2.1. a beszámolás kötelezettségét egy év elteltével a felhasználásra vonatkozóan és 
2.2. a támogatás felülvizsgálatának lehetőségét a következő évre vonatkozóan. 
 

3.) Felkéri a Polgármestert az 1. pontban rögzített szolgáltatókkal való egyeztetésre, 
valamint arra, hogy a Képviselő-testület következő ülésére terjessze elő a 2. pontban 
hivatkozott támogatási szerződés tervezetét. 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedéseket 
megtételére. 
 
Határidő: 2020. február 13. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
 



15/2020.(I. 23.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Címzetes főorvosi cím használatának elismeréséről dönt a ceglédi egészségügyi 

alapellátásban legalább 20 évet praktizáló aktív és már nyugdíjba vonult háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és fogorvosok munkájának elismeréseként, melyet díszoklevélben 
tanúsít. 

2.) A címzetes főorvosi cím használatának elismeréséről szóló díszokleveleket 2020-ban a 
júniusi képviselő-testületi ülésen, ünnepélyes keretek közt adja át. 

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

 
16/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működésről szóló 

beszámolóját. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 
17/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Módosítja a 392/2019. (XII. 19.) Ök. határozattal elfogadott 2020. I. félévi munkatervét, 

és a február 13-ei ülésére napolja el a „Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal átszervezése 
– az jegyzői elsőfokú építésügyi hatósági hatáskör elkerülése alapján” tárgyú előterjesztés 
megtárgyalását. 

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

 
18/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének korábban hozott, de még 

nem teljesített, illetve a 2019. december 19-i rendes ülésén hozott határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 

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

 
 
 
 



19/2020.(I. 23.) Ök. határozat 
 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a „Kossuth Művelődési 
Központ” Nonprofit Kft legfőbb szerve 

 
1.) Jóváhagyja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, „Kossuth Művelődési 

Központ” Nonprofit Kft Felügyelő bizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására, 

2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.  
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
20/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) 
bekezdésében biztosított fenntartói jogkörében eljárva 
 
1.) Intézményvezetői/magasabb vezetői megbízást kíván adni Orosz Zoltánné óvodavezető, 

a Pesti Úti Óvoda (2700 Cegléd Pesti út 10.) intézményvezetője részére 
1.1. ismételten, 
1.2. pályázati eljárás mellőzésével, 
1.3. a 2020. július 1. és 2025. június 31. közötti határozott, öt évig tartó második 
időszakra. 

2.) Kezdeményezi az 1. pontban rögzített fenntartói szándékkal kapcsolatos nevelőtestületi 
nyilatkozat kinyilvánítását. 

3.) Felkéri a Polgármestert a Pesti Úti Óvoda nevelőtestületének 2. pont szerinti 
megkeresésére. 

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

 
21/2020.(I. 23.) Ök. határozat 

 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Ceglédi Termálfürdő 
Üzemeltető Kft legfőbb szerve 

 
1.) Jóváhagyja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező, Ceglédi Termálfürdő 

Üzemeltető Kft Felügyelő bizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, 

2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.  
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 


