
Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. március 18-ára tervezett, 
de a veszélyhelyzet miatt elmaradt ülésre előterjesztett anyagok kapcsán meghozott 

polgármesteri határozatok 
 

99/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Elfogadom Török Csaba rendőr-alezredes úrnak, a Ceglédi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetőjének Cegléd város 2020. évi közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről szóló beszámolóját. 

2.) Köszönetemet fejezem ki a Ceglédi Rendőrkapitányság személyi állományának a város 
illetve a térség érdekében 2020. évben végzett munkájáért. 

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

100/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete intézményfenntartói hatáskörében eljárva, az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésére figyelemmel a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Megállapítom – az országos kórházi főigazgatónak az állami fenntartású egészségügyi 

szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetményén felüli 
díjazásáról és vezetői juttatásairól szóló 1/2021. OKFŐ utasítás 1. melléklet 3.7. pontja 
figyelembevételével – a Bölcsődei és Védőnői Igazgatósággal (2700 Cegléd, Deák u. 3.) 
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló védőnők helyettesítési díja 2021. március 1-
jétől érvényes feltételeit és mértékét, a következők szerint: 
1.1. Ha a védőnő munkaköre ellátása mellett a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
rendelkezése alapján átmenetileg más védőnő munkakörébe tartozó feladatokat is ellát és 
emiatt jelentős többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos 
helyettesítési díj is megilleti. 
1.2. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő védőnő illetményének 30 %-
áig terjedhet. A helyettesítési díj mértékét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. 
A helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár. 
1.3. Nem jár helyettesítési díj, ha 

1.3.1. a helyettesítés a védőnő munkaköri kötelezettsége, 
1.3.2. a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges. 

2.) Felhívom a BÖVI intézményvezetőjét, hogy munkáltatói jogkörében eljárva gondoskodjon 
az 1. pontban rögzített fenntartói döntés végrehajtásáról. 

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



101/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Elfogadom az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartásában működő SOS 

Gyermekfalu Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthonának 2020. évi beszámolóját, a 
215/2018. (VII. 26.) Ök. határozat alapján 2018. augusztus 16-án megkötött Feladatellátási 
Szerződés 14. pontjára tekintettel. 

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

102/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Tudomásul veszem, hogy az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartásában 

működő SOS Gyermekfalu Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona a 215/2018. (VII. 26.) 
Ök. határozat alapján 2018. augusztus 16-án megkötött Feladatellátási Szerződés 12. pontja 
szerint:  
1.1. 2020. évre vonatkozóan a hozzájárulás összegében érvényesítette a 3,4 %-os 
fogyasztóiár-indexet, az éves hozzájárulás összege 10.340.000,- Ft. 
1.2. 2021. évre vonatozóan a hozzájárulás összegében érvényesíteni kívánja a 3,3 %-os 
fogyasztóiár-indexet, az éves hozzájárulás összege 10.681.220,- Ft.  

2.) A hozzájárulási összeg emelkedésének fedezetét Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésében biztosítom. 

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

103/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1) Együttműködési megállapodást kötök a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággal (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) a Cegléd belterület 
2631/38 és 2631/57 hrsz-ú ingatlanokon megvalósuló feladatokról. 

2) Az együttműködési megállapodás megkötése és megvalósítása során teljes jogkörben 
eljárok, és gondoskodom valamennyi jognyilatkozat megtételéről. 

3) Vállalom a Cegléd, belterület 2631/36 és 2631/56 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon történő közvilágítás kiépítését, melyhez szükséges legfeljebb nettó 



5.000.000,- Ft-ot a 2021. évi költségvetés Egyéb beruházások költségvetési során 
biztosítom. 

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

Határidő: Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
1.2021. április 30.  
2. folyamatos 
3. GULÁG-GUPVI Emlékhely hivatalos megnyitásáig 
4. azonnal 

 

104/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Felfüggesztem Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi 

munkaterve szerinti áprilisi képviselő-testületi ülésig   
1.1. a járdák építésének és felújításának támogatásáról szóló l6/2020. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet; 
1.2. Cegléd város településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati 

ösztönzéséről szóló 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet, 
1.3. Cegléd Város Önkormányzata bizottságai által kezelt pályázati támogatási keretek 

felhasználásának szabályairól szóló 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet; 
1.4. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttámogatásról szóló 8/2020. 

(II. 20.) önkormányzati rendelet 8. §-ának  
végrehajtását. 

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

105/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom:  
 
1.) Támogatom, hogy a Cegléd, Cigle tér Kékkő és Köztes utcai szakaszán – Cegléd, belterület 

4549/30 hrsz – közvilágítás és ívóvízhálózat kerüljön kiépítésre (a továbbiakban: 
beruházás).  

2.) Kijelentem, hogy a beruházás megvalósítása érdekében, a közvilágítás és az ívóvízhálózat 
kiépítéséhez szükséges tervek elkészítését megrendelem, melyhez szükséges br. 1.000.000 
Ft-ot a 2021. évi költségvetés Egyéb beruházások költségvetési során biztosítom. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
1. azonnal  
2. forrás rendelkezésre állása esetén 
3. folyamatos 



106/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Megbízom a Z+R Consulting Kft-t (1038 Budapest, Újliget sétány 3/B., cégjegyzékszám: 

01-09-936344) 2021. március 1-től - 2022. február 28-ig terjedő időre a mellékelt 
megbízási szerződés tervezetben meghatározott feladatok ellátásával, a tervezetben 
foglalt megbízási díjért. 

2.) Megkötöm a megbízási szerződést jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt 
tartalommal. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

107/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Támogatom Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában álló 232 m2 területű, Cegléd, 

belterület 2048/3/A/1 hrsz-ú, természetben Cegléd, Rákóczi út 51-55. földszint 1. szám 
alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) felújítását, melyhez szükséges nettó 2.000.000,- 
Ft-ot az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Egyéb beruházások során biztosítom.  

2.) Hozzájárulok, hogy az Ingatlan, annak felújítása után határozatlan időre térítésmentesen a 
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) fenntartásában lévő 
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (2700 Cegléd, Bajcsy-
Zsilinszky út 1.) ingyenes használatába kerüljön, a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és szociális étkeztetés közfeladatok ellátása 
céljából.   

3.) Teljes jogkörben eljárva gondoskodom a használtba vételi szerződés megkötéséről és 
valamennyi jognyilatkozat megtételéről az ingyenes használatba adásával kapcsolatos 
eljárás során.  

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

108/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 



1.) Megállapítom Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét a határozat 
elválaszthatatlan mellékletének megfelelő tartalommal. 

2.) Megállapítom, hogy nincs olyan beszerzés, amely központosított közbeszerzéshez történő 
csatlakozást igényel. 

3.) Egyik eljárásban sem alkalmazom a Kbt. 33. §, 34. § és 114. § (11) bekezdésében a 
fenntartott szerződésekre vonatkozó előírásokat, az eljárásokban az ajánlattevők részvételi 
jogát nem kívánom korlátozni, fenntartani. 

4.) Valamennyi lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés és a 
szerződéskötés jogát magamnál tartom. 

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

Határidő: 2021. március 31. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

109/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Elfogadom – a sportról szóló a 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörben – Cegléd Város Sportfejlesztési Koncepcióját a határozat 
elválaszthatatlan 1. mellékletében foglalt tartalommal. 

2.) Gondoskodom a helyi sportfejlesztési koncepció aláírásáról és az önkormányzat hivatalos 
honlapján történő közzétételéről. 

3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

110/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) megköszönöm a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatójának és 

pedagógusainak a gyermekek 2020. évi nyári napközbeni felügyelete színvonalas 
lebonyolításban való részvételét. 

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

 

 

 



111/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Cegléd Város Önkormányzata nevében eljárva – figyelemmel a Gyvt. 41. §-ára, önként 

vállalt feladatként – nyári napközbeni ellátást biztosítok 2021. június 16. és július 16. 
közötti időszakra eső munkanapokon, általános iskolai alsó tagozatos ceglédi illetőségű 
gyermekek részére. 

2.) a nyári napközbeni ellátást az 1. pontban megjelölt időszakban munkanapokon 
2.1. 8.00 órától 16.30 óráig biztosítva, 
2.2. heti turnusonként legfeljebb 50 tanuló részvételével, 
2.3. az önkormányzat illetékességi területén állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező gyermekek részére. 
3.) az 1. pontban leírt feladat ellátásához bruttó 2.500 eFt fedezet kerül biztosításra, a 2021. 

évi költségvetés terhére. 
4.) felkérem a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvodát (Cegléd, Pesti út 2-4.), hogy 

az 1. pontban leírt feladatot szervezze meg és bonyolítsa le! 
5.) gondoskodom a szükséges kötelezettségvállalások megkötéséről. 
6.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

112/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) jóváhagyom a Kossuth Múzeum (2700 Cegléd Múzeum utca 5.) 2020. évi szakmai 

beszámolóját az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal. 
2.) felkérem a múzeumigazgatót, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt 

változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. 

3.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

113/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 



1.) jóváhagyom a Kossuth Múzeum (2700 Cegléd Múzeum utca 5.) 2021. évi munkatervét az 
előterjesztés 2. mellékletének megfelelő tartalommal. 

 

2.) felkérem a múzeumigazgatót, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt 
változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. 

 

3.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

114/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) elfogadom a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd Szabadság tér 5/a.) 2020. évi szakmai 

beszámolóját az előterjesztés 1. mellékletének megfelelő tartalommal. 
2.) felkérem a könyvtárigazgatót, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt 

változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. 

3.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

115/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) elfogadom a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd Szabadság tér 5/a) 2021. évi 

munkatervét az előterjesztés 2. mellékletének megfelelő tartalommal. 
2.) felkérem a könyvtárigazgatót, hogy az 1. pontban hivatkozott dokumentum végleges, aláírt 

változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. 

3.) utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

 

 

 



116/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjára, valamint az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. C. törvény 1. § (4) bekezdésére - Cegléd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Elfogadom, a ceglédi TEK VI. számú felnőtt háziorvosi körzet szolgáltatója – Mizik 

Sándor Lajosné dr. Bencsik Erzsébet címzetes főorvos, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: 
Egészségügyi Szolgáltató) – bejelentését, mely szerint praxisjogát elidegeníti. 

2.) Jóváhagyom, hogy a ceglédi TEK VI. számú területi ellátási kötelezettségű felnőtt 
háziorvosi körzetet várhatóan 2021. június 1. napjától a praxisjog (13009 1375) 
megvásárlója, dr. Kerékgyártó Csilla Regina fül-orr-gégegyógyászat vállalkozó szakorvos 
egészségügyi szolgáltatóként működtesse. 

3.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljárva kijelentem, hogy a SALVO-MED 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Cg. 13-09-073413) ügyvezetőjével, dr. Kerékgyártó Csilla 
Regina szakorvossal feladat-ellátási szerződést kötök 
3.1. terület-ellátási érdekből, 
3.2. Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. 
rendelet 1. melléklet 6. pontjában rögzített VI. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzet 
személyes közreműködéssel történő ellátására, 
3.3. területi ellátási kötelezettséggel, 
3.4. vállalkozás formájában történő működtetésre. 

4.) Kijelentem, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által meghirdetett 
háziorvosi praxisjog vásárlásának pályázatához történő felhasználás céljából a 3. pontban 
hivatkozott egészségügyi szolgáltatóval határozat 1. mellékletének megfelelő tartalommal 
feladat-ellátási előszerződést kötök 
4.1. terület ellátási érdekből, 
4.2. a pályázó személyes közreműködésével, 
4.3. határozatlan, de legalább 4 év időtartamra 
4.4. a ceglédi TEK VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására. 

5.) Intézkedem - a tartalmi követelményeket alátámasztó iratok birtokában - 
5.1. a 2., 3. és 4. pontokban rögzített feltételekkel történő nyilatkozattétel, valamint 
5.2. a feladat-ellátási előszerződés, továbbá 
5.3. a feladat-ellátási szerződés 
végleges szövegének kialakítsa és aláírása iránt. 

6.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 
mellékletével. 
 

 

 

 

 

 



117/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Helyt adok dr. Lakatos Andrásné dr. Vukovics Csilla címzetes főorvos, egyéni vállalkozó házi 

gyermekorvos kérelmének a körzet megváltozott rendelési idejére vonatkozóan. Ennek 
megfelelően módosítom a 222/2020. (X. 22.) Ök. határozat alapján, a ceglédi TEK I. számú 
(13009 5134 FIN kódú) házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésére 2020. október 
26-án létrejött praxisjogos feladat-ellátási szerződést az alábbi rendelési idő rögzítésével: 
Hétfő: 8:00 - 11:00 óráig prevenciós rendelés: 11:00 -12:00 óráig 
Kedd: 14:00 - 17:00 óráig prevenciós rendelés: 17:00 -18:00 óráig 
Szerda: 8:00 - 11:00 óráig prevenciós rendelés: 11:00 -13:00 óráig 
Csütörtök: 14:00 - 17:00 óráig prevenciós rendelés: 17:00 -17:30 óráig 
Péntek páros: 14:00 - 17:00 óráig prevenciós rendelés: 17: 00 – 17:30 óráig 
Péntek páratlan: 8:00 - 11:00 óráig prevenciós rendelés: 11:00 – 11:30 óráig 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: kedd, csütörtök: 9:00 – 11:00 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint 
módosított feladat-ellátási szerződés megkötéséről, valamint az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumok aláírásáról. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

118/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
1.) Helyt adok dr. Dávid Mónika házi gyermekorvos, az Almafa Gyógyító Kft. ügyvezetőjének 

(székhely: 2700 Cegléd, Bezerédi u 4.) kérelmének, a körzet megváltozott rendelési idejére 
vonatkozóan. Ennek megfelelően módosítom a 9/2021. (I. 21.) polgármesteri határozat 
alapján, a ceglédi TEK II. számú (13009 5135 FIN kódú) házi gyermekorvosi alapellátási 
körzet működtetésére 2021. január 26 -án létrejött praxisjogos feladat-ellátási szerződést 
az alábbi rendelési idő rögzítésével: 
Hétfő: 8:00 - 12:00 óráig 
Kedd: 13:00 - 16:00 óráig prevenciós rendelés: 10:00 -12:00 óráig 
Szerda: 8:00 - 11:00 óráig 
Csütörtök: 13:00 - 16:00 óráig prevenciós rendelés: 10:00 -12:00 óráig 
Péntek: 8:00 - 11:00 óráig 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: szerda: 11.30 – 13:30 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint 
módosított feladat-ellátási szerződés megkötéséről, valamint az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumok aláírásáról. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 



119/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Helyt adok dr. Iacovides Petros házi gyermekorvos, a PANAKEIA Kft. ügyvezetője 

(székhely: 2700 Cegléd, Szolnoki út 71.) kérelmének, a körzet megváltozott rendelési 
idejére vonatkozóan. Ennek megfelelően módosítom a 223/2019. (VIII. 2.) Ök. határozat 
alapján, a ceglédi TEK III. számú (13009 5136 FIN kódú) házi gyermekorvosi alapellátási 
körzet működtetésére 2019. augusztus 7-én létrejött praxisjogos feladat-ellátási szerződést 
az alábbi rendelési idő rögzítésével: 
Hétfő: 8:00 - 11:00 óráig prevenciós rendelés: 11:00 -13:00 óráig 
Kedd: 14:00 - 17:00 óráig prevenciós rendelés: 17:00 -18:00 óráig 
Szerda: 8:00 - 12:00 óráig 
Csütörtök: 14:00 - 17:00 óráig prevenciós rendelés: 17:00 -18:00 óráig 
Péntek páros: 14:00 - 17:00 óráig 
Péntek páratlan: 8:00 - 11:00 óráig 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: kedd: 8:00 – 10:00 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint 
módosított feladat-ellátási szerződés megkötéséről, valamint az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumok aláírásáról. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

120/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Helyt adok Izing Imre, a FÖLDPÁT Bt. ügyvezetője (székhely: 2834 Tardos, Petőfi S. u 

7., a személyes ellátásra kötelezett csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa: dr. 
Szakács Katalin) kérelmének, a körzet megváltozott rendelési idejére vonatkozóan. Ennek 
megfelelően módosítom a 111/2019. (IV. 25.) Ök. határozat alapján, a ceglédi TEK IV. 
számú (13009 5139 FIN kódú) házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésére 2019. 
augusztus 28-án létrejött praxisjogos feladat-ellátási szerződést az alábbi rendelési idő 
rögzítésével: 
Hétfő: 14:00 - 17:00 óráig prevenciós rendelés: 12:00 – 14:00 óráig 
Kedd: 7:30 - 11:30 óráig 
Szerda: 14:00 - 17:00 óráig 
Csütörtök: 7:30 - 11:30 óráig 
Péntek páros: 8:00 - 11:00óráig prevenciós rendelés: 11:00 -12:00 óráig 
Péntek páratlan: 13:00 - 16:00 óráig prevenciós rendelés: 12:00 -13:00 óráig 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: hétfő: 8:00 – 10:00 



2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint 
módosított feladat-ellátási szerződés megkötéséről, valamint az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumok aláírásáról. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

121/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Helyt adok dr. Nagy Miklós, a Cardio-Baby Kft. ügyvezetője (székhely: 2700 Cegléd, 

Citera u 17.) kérelmének, a körzet megváltozott rendelési idejére vonatkozóan. Ennek 
megfelelően felülvizsgálom és módosítom a 45/2008. (II. 28.) Ök. határozat alapján, a 
ceglédi TEK V. számú (13009 5138 FIN kódú) házi gyermekorvosi alapellátási körzet 
működtetésére 2008. február 28-án létrejött praxisjogos feladat-ellátási szerződést az 
alábbi rendelési idő rögzítésével: 
Hétfő: 13:00 - 17:00 óráig 
Kedd: 8:00 - 12:00 óráig 
Szerda: 15:00 - 17:00 óráig prevenciós rendelés: 13:00 -15:00 óráig 
Csütörtök: 10:00 - 12:00 óráig prevenciós rendelés: 13:00 -15:00 óráig 
Péntek páros: 8:00 - 12:00 óráig 
Péntek páratlan: 11:00 - 15:00 óráig 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: csütörtök: 9:00 – 10:00 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint 
módosított feladat-ellátási szerződés megkötéséről, valamint az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumok aláírásáról. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

122/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Helyt adok dr. Sivók Ágnes, az Infantmed Kft. ügyvezetője (székhely: 2700 Cegléd, Bástya 

u 8.) kérelmének, a körzet megváltozott rendelési idejére vonatkozóan. Ennek megfelelően 
módosítom a 197/2016. (VIII. 11.) Ök. határozat alapján, a ceglédi TEK VII. számú (13009 
5140 FIN kódú) házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésére 2016. augusztus 15-
én létrejött praxisjogos feladat-ellátási szerződést az alábbi rendelési idő rögzítésével: 
Hétfő: 14:00 - 17:00 óráig 
Kedd: 8:00 - 11:00 óráig prevenciós rendelés: 11:00 -13:00 óráig 



Szerda: 14:00 - 17:00 óráig prevenciós rendelés: 17:00 -18:00 óráig 
Csütörtök: 8:00 - 11:00 óráig prevenciós rendelés: 11:00 -13:00 óráig 
Péntek páros: 8:00 - 11:00óráig 
Péntek páratlan: 14:00 - 17:00 óráig 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: hétfő: 10:00 – 12:00 
sportorvosi ellátás: szerda: 18:00-19:00 

2.) Gondoskodom a 1. pontban hivatkozott feltételek, és a hatályos jogszabályok szerint 
módosított feladat-ellátási szerződés megkötéséről, valamint az ezekkel kapcsolatos 
dokumentumok aláírásáról. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

123/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 
1. Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 

5396/51 helyrajzi számú, 881 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Szélmalom zugban található ingatlant Mótyán Krisztián (anyja leánykori 
neve: Zádori Éva, születési helye/ideje: Cegléd, 1977 06. 29. címe: 2713 Csemő, Szüret 
utca 26.) pályázó részére 2.000.000Ft + ÁFA (bruttó 2.540.000- Ft) vételáron. 

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

124/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
  
1. Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

Helyrajzi 
szám 

Megnevezés Nagyság Nettó ár Bruttó ár 

8541/3 Kivett beépítetlen terület 598 m2 4.570.000 5.803.900 

8541/4 Kivett beépítetlen terület 562 m2 4.300.000 5.461.000 

8541/5 Kivett beépítetlen terület 562 m2 4.300.000 5.461.000 

8541/6 Kivett beépítetlen terület 562 m2 4.300.000 5.461.000 

8541/7 Kivett beépítetlen terület 562 m2 4.300.000 5.461.000 

8541/8 Kivett beépítetlen terület 562 m2 4.300.000 5.461.000 

hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valóságban a Téglagyári út mellett található 
ingatlanokat PEKRIQ Zrt.(cégjegyzékszám: 13-10-041403 adószám: 24840257-2-13, 



vezérigazgató: Füle János, székhely: 2700 Cegléd, Hold utca 38.) pályázó részére 
mindösszesen: 26.070.000.- Ft + ÁFA (bruttó 33.109.000.-Ft) vételáron. 

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

125/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 
1.) Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

8268/37 helyrajzi számú, 2049 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Csikós Szél utca mellett található ingatlant, TRUCK-KER BT. 
(cégjegyzékszám: 13-06-047399, adószám:21543195-2-13, ügyvezető: Szeleczky 
Mátyás, székhely: 2700 Cegléd, Horgász utca 21.) pályázó részére 6.800.000 Ft + ÁFA 
(bruttó 8.636.000 Ft) vételáron. 

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

126/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 

 
1.) Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

8268/38 helyrajzi számú, 2049 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Csikós Szél utca mellett található ingatlant, TRUCK-KER BT. 
(cégjegyzékszám: 13-06-047399, adószám:21543195-2-13, ügyvezető: Szeleczky 
Mátyás, székhely: 2700 Cegléd, Horgász utca 21.) pályázó részére 6.800.000 Ft + ÁFA 
(bruttó 8.636.000 Ft) vételáron. 

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

127/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 

 
1. Módosítom a 30/2021.(I.21.) Ök határozat 1.) pontját az alábbi tartalommal: 

1.) Értékesíti Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ceglédi, 1624/34 



hrsz-ú, 568 m2 nagyságú, kivett közforgalom elöl el nem zárt magánút megnevezésű 
ingatlant Gréti Kerbau Kft. (2766 Tápiószele, C.g szám: 13-09-189724, adószám: 
26157384-2-13) részére nettó 1.100.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 1.397.000 Ft egymillió-
háromszázkilencvenhétezer forint áron.  

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

128/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 

 
1.) Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 

5396/52 helyrajzi számú, 811 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Szélmalom zugban található ingatlant  Juhász Krisztián (Anyja neve: 
Bogdán Mária, Születési hely, idő: Cegléd, 1992.05.05., Lakcím: 2700 Cegléd, Vidra utca 
13.) és Juhász-Szarvas Brigitta (Anyja neve: Nózsi Edit, Születési hely, idő: Szentes, 
1994.11.23., Lakcím: 6635 Szegvár, Mindszenti utca 120.) pályázó részére 1.900.000Ft + 
ÁFA (bruttó 2.413.000- Ft) vételáron. 

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

129/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 
1.) Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 

5396/54 helyrajzi számú, 811 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Szélmalom zugban található ingatlant Bujdosó Sándor (Anyja neve: Lengyel 
Mária, Születési hely, idő: Cegléd, 1988.06.09., Lakcím: 2700 Cegléd, Szekér utca 10.) és 
Huszár Tímea (Anyja neve: Telek Julianna, Születési hely, idő: Cegléd, 1991.06.14., 
Lakcím: 2700 Cegléd, Akácos utca 52.)   pályázó részére 1.900.000Ft + ÁFA (bruttó 
2.413.000- Ft) vételáron. 

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

130/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 



1.) Értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 
5396/56 helyrajzi számú, 811 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Szélmalom zugban található ingatlant Kiséri-Makula Júlia (Anyja neve: 
Bódi Julianna, Születési hely, idő: Cegléd, 2000.03.10., Lakcím: 2700 Cegléd Köztársaság 
utca 10. 8e. 1.) pályázó részére 1.900.000Ft + ÁFA (bruttó 2.413.000- Ft) vételáron. 

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

131/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) Kijelölöm nyilvános pályázat útján történő értékesítésre a Cegléd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 4518/55/A/2 helyrajzi számú, 
természetben Cegléd, Akácos u. 22. szám alatt található 46,78 m2 alapterületű lakást. A 
lakás minimális vételára az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított bruttó 
2.480.000,- Ft forgalmi érték. 

2.) Meghatározok bruttó 150.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot. 
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft.- t a szükséges intézkedések megtételére. 
4.) A bevétel céljának felhasználásáról később születik döntés a lakások és helyiségek 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

132/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1.) értékesítem a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 

2965/A/15 helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Béke tér 1. szám alatti üzlet megnevezésű 
15 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget Kiséri-Makula Júlia pályázó 
részére 1.500.000,- Ft + ÁFA (bruttó 1.905.000,- Ft) vételáron. 

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

133/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 



1.) Visszavonom a 2020. november 26-án meghozott 114/2020. (XI. 26.) polgármesteri 
határozatot, a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd 
belterület 86/A/1 hrsz-ú, valóságban Szabadság tér 8. szám alatti 181 m2 alapterületű iroda, 
üzlethelyiség valamint a hozzá tartozó 100 m2 alapterületű pincehelyiség megnevezésű nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés megkötésének a bérlő érdekmúlása miatti 
ellehetetlenülésére hivatkozva. 

 
2.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t Az 1. pontban meghatározott nem lakás célú 

helyiség bérleti jogának nyílt pályázati úton történő hasznosítására. 
3.) Utasítom a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

134/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom:  
 
1.) 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint visszatérítendő támogatásban részesítem a Cevasport 

Kft-t (2700 Cegléd, Damjanich utca 3., adószám: 23895168-2-13). A visszafizetés 
határidejét 2021. augusztus 31-ében állapítom meg. 

2.) A támogatás forrásaként Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
6/2021 (II.15.) önkormányzati rendeletben szereplő Általános tartalék sorát jelölöm meg. 

3.) A támogatási szerződés megkötése érdekében teljes jogkörben eljárok, a támogatási 
szerződést aláírom és gondoskodom a támogatás átutalásáról. 

4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 1-2, 4 azonnal  Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
  3. 2021. március 31. 
 

135/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
Cegléd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlan-nyilvántartás 
szerint 1/1 tulajdoni hányadában álló Cegléd belterület 1332/1 hrsz-ú, kivett sporttelep 
megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) vonatkozásában a tulajdonos nevében 
kijelentem: 
 
1. Hozzájárulok, hogy Ceglédi Vasutas Sportegyesület (2700 Cegléd, Damjanich u. 3, a 
továbbiakban: Egyesület), a labdarúgó-szakosztályának juttatott társasági adókedvezmény 
felhasználásával az alábbi beruházásokat (továbbiakban: beruházás) valósítsa meg: 

1.1. 2 db 50 méteres öntözőkút fúrása 
1.2. 200 folyóméter fix kerítés telepítése 

2. Hozzájárulásom az alábbi feltételekkel adom meg: 



2.1. a megvalósult beruházás annak üzembe helyezését követő 30 napon belül az 
Önkormányzat részére ingyenesen átadásra kerül és az Egyesület a megvalósult 
beruházással kapcsolatban az Önkormányzattal szemben semmilyen igényt (pénzbeli, 
tulajdonjogi) nem támaszt.  
2.2. a beruházás megkezdéséhez csak abban az esetben járulok hozzá, ha az illetékes 
sportszövetség/minisztérium a beruházások megvalósítását teljes egészében jóváhagyta, és 
ezt az Egyesület az Önkormányzat felé igazolja.   
2.3. a beruházáshoz az Önkormányzat anyagi támogatást semmilyen jogcímen nem vállal, 
és a beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerülő járulékos költségek megfizetése is 
az Egyesületet terhelik.  

3. Gondoskodom valamennyi, a beruházás megvalósításához szükséges jognyilatkozat 
megtételéről. 
4. Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

136/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t  hozom: 
 
1. Elfogadom Cegléd Város Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről 

szóló éves összefoglaló jelentést, az alábbi tartalommal: 
 Irányítói jogkörében működtetett belső ellenőrzésről készített jelentést 
 Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság és tagintézményei /Deák Utcai Tagbölcsőde, 

Dózsa György Utcai Tagbölcsőde, Védőnők/ belső ellenőrzésről készített jelentést 
 Pesti úti Óvoda és tagintézménye /Köztársaság u. Tagóvoda/ belső ellenőrzésről 

                  készített jelentést 
 Lövész u. Óvoda és tagintézményei /Szép u. Tagóvoda, Fűtőház u. Tagóvoda, 

Malom téri Tagóvoda/ belső ellenőrzésről készített jelentést 
 Széchenyi u. Óvoda és tagintézményei /Deák u. Tagóvoda, Budai u. Tagóvoda, 

Ugyeri u. Tagóvoda/ belső ellenőrzésről készített jelentést 
 Ceglédi Városi Könyvtár belső ellenőrzésről készített jelentést 
 Kossuth Múzeum belső ellenőrzésről készített jelentést 

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

137/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján 
visszavonom a Humán Bizottságnak a Cegléd, Szolnoki út 67. I. emelet 10. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására irányuló pályázat elbírálására vonatkozó döntési jogát és 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 
következő önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 



1.) Megállapítom, hogy a ceglédi 2631/10 hrsz-ú ingatlanon található, természetben Cegléd, 
Szolnoki út 67. I. emelet 10. ajtószám alatti – a Széchenyi Terv lakásprogramja keretében 
létrehozott – szociális jellegű önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese Sz.F.I. 
pályázó. 

2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, 
2021. április 1-től – 2026. március 31-ig terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az 
ugyancsak érvényesen pályázó Z.D.J. lép helyébe, a bérleti jogviszonyra vonatkozó, 2. 
pontban rögzített feltételek mellett. 

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

138/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján 
visszavonom a Gazdasági Bizottságnak a Cegléd, Szolnoki út 71. III. emelet 36. ajtószám alatti 
önkormányzati lakás bérbeadására irányuló pályázat elbírálására vonatkozó döntési jogát és 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 
következő önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 
1.) Megállapítom, hogy a ceglédi 2631/37/A/36 hrsz-ú, természetben Cegléd, Szolnoki út 71. 

III. emelet 36. ajtószám alatti nem szociális rászorultság alapján bérbe adható 
önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat nyertese M.T. pályázó. 

2.) Kijelölöm az 1. pontban megjelölt önkormányzati bérlakás bérlőjének a pályázat nyertesét, 
az általa vállalt 1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA lakbérrel, 2021. április 1-től – 2026. március 31-
ig terjedő 5 év időtartamra. 

3.) Megállapítom, hogy az 1. pontban megnevezett nyertes pályázó visszalépése esetén az 
ugyancsak érvényesen pályázó D.G. lép helyébe, az általa vállalt 1.000,- Ft/m2/hó + ÁFA 
lakbérrel, a bérleti jogviszonyra vonatkozó, 2. pontban rögzített feltételek mellett. 

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

139/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 
1.) Bérbe adom a Cegléd, Jászberényi út 7. 7. emelet 4. ajtószám alatti 1 + 1/2 szoba 

összkomfortos lakást – a Ceglédi Rendőrkapitányság, Török Csaba r. alezredes, 
kapitányságvezető javaslatára – Tóth Éva részére, 2021. április 1. napjától a Ceglédi 
Rendőrkapitányságnál fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya időtartamára. 

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



140/2021. (III. 18.) polgármesteri határozat 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Cegléd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő 
önkormányzati d ö n t é s t hozom: 
 
1.) Bérbe adom a Cegléd, Jászberényi út 21. 3. emelet 12. ajtószám alatti 2 szoba 

összkomfortos lakást – a Ceglédi Rendőrkapitányság, Török Csaba r. alezredes, 
kapitányságvezető javaslatára – Gulyás Máté Béla részére, 2021. április 1. napjától a 
Ceglédi Rendőrkapitányságnál fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya 
időtartamára. 

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


