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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 24-én megtartott, 9 

óra 5 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, , 

Horváth Gábor Ferenc, Imregi Tibor, ifj. Károly Ferenc, Klément György, Korondi Miklós, 

Kónya Ágnes, Nagy Tamás, Rimóczi Gábor és Takátsné Györe Anett képviselők.  

 

Távolmaradását jelezte: Hegedűs Ágota alpolgármester és Hörömpő Annamária képviselő 

asszony. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Nagy Lajos aljegyző, 

Mótyánné Dr. Szentpéteri Katalin irodavezető, Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető, a napirendi 

pontok meghívottjai és a gazdasági társaságok ügyvezetői a jelenléti ív szerint.  

 

Meghívottként jelen van: Magdáné dr. Rostás Boglárka, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal vezetője, 

valamint a napirendek meghívottjai a jelenléti ív szerint. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváthné Gál Tünde és Irházyné Sipos Ágnes. 

 

Takáts László polgármester úr köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket.  

A város díszpolgára, Nagy László Lázár művész úr közelmúltban eltávozott, munkásságára és 

életére emlékezve arra kéri a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással tisztelegjen az ő 

emléke előtt.  

(Az ülésteremben jelenlévők 1 perces néma tiszteletadással emlékeznek az elhunyt díszpolgárra.) 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 fővel jelen van, így határozatképesen kezdi meg 

munkáját. Az ülésről távolmaradását jelezte: Hegedűs Ágota alpolgármester asszony és Hörömpő 

Annamária képviselő asszony.  

 

Az előzetesen kiküldött napirendekhez módosítást tesz. A 11. számmal megküldött előterjesztést 

visszavonja. Új napirendként került kiosztásra a „Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat 

benyújtása” c. előterjesztés, melyet az imént visszavont 11. napirend helyére javasol felvenni. 

Nyilvános ülés Egyebek napirendi pontjában javasolja megtárgyalni. a szintén újként kiosztott 

„307/2018. (XI.22.) számú Ök. határozat módosítása” című előterjesztést, amely esetben 

sajnálatos módon elírás történt a számadatokban, ezért kell ezt ismét megtárgyalni. Tájékoztatja a 

Képviselő-testületet, hogy a 10. sz. napirendként megküldött előterjesztés esetében változás történt 

a bizottságok által tárgyalt tartalomhoz képest, ezért a módosított előterjesztést kéri megtárgyalni.  

 

A napirendekkel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja az ülés 

módosított napirendi pontjait. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 igen 

szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontokat.  

 

NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  

 

1.) A JÜP új tagjának megválasztása 
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2.) Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata 

Szakmai előterjesztő az 1-2. napirendeknél: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

3.) Losontzi I. EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium iskola- és ifjúság 

egészségügyi feladatainak ellátása 

 

4.) A Kossuth Múzeum – igazgató (magasabb vezető) pályázat kiírása 

 

5.) A ceglédi TEK XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet további önkormányzati működtetése 

 

6.) Stumpf és Társa Bt. székhelyváltozás miatti feladat – ellátási szerződés módosítása 

 

7.) Önkormányzati illetménykiegészítés mértékének meghatározása 

Szakmai előterjesztő a 3-7. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 

 

8.) A Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás, Ceglédi Szakképzési Centrum 

 

10.) Települési csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztésének támogatása tárgyú  

pályázathoz (PM_CSAPVÍZGAZD_2018) önerő biztosítása és képviselő-testületi 

hozzájárulás a benyújtáshoz  

Szakmai előterjesztő a 8-10. napirendeknél: Dr. Nagy Lajos aljegyző 

 

11.) Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat benyújtása 

Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 

 

12.) Cegléd, Törteli úti volt Dózsa György laktanya 3.049 m
2
 alapterületű kivett épület, udvar 

megnevezésű ingatlan értékesítés 

 

13.) 2019. évre vonatkozó  mezőgazdasági hasznosítású területek és más megnevezésű 

beépítetlen  területek bérleti-, haszonbérleti díjának megállapítása 

Szakmai előterjesztő a 12-13. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő az 1-13. napirendeknél: Takáts László polgármester 

 

14.) Beszámoló Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről 

Szakmai előterjesztők: a KÖH irodavezetői  

Előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  

 

15.) A 2019. I. félévi munkaterv módosítása 

 

16.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Szakmai előterjesztő a 15-16. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 

 

17.) Egyebek 

 

A 307/2018. (XI. 22.) számú Ök. határozat módosítása 

Szakmai előterjesztő: Markóné dr. Somodi Enikő kontroller 

Előterjesztő a 15-17. napirendeknél: Takáts László polgármester 
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18.) Kérdések, interpellációk 

 

ZZÁÁRRTT  ÜÜLLÉÉSS::  

  

19.) Ceglédi Sportcsarnok Kft SZMSZ módosítása 

Szakmai előterjesztő: Ványi Zsolt ügyvezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

 

20.) Egyebek 

 
#5621 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

1.) NAPIREND: A JÜP új tagjának megválasztása 

Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 

Takáts László: egy lemondás kapcsán új tagot választ a testület.  

 

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

2/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése, valamint a Képviselő-

testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2011. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelet 4. mellékletének 4.1. pontja alapján 

 

1.) Megválasztja az öttagú Jogi-, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tagjának –dr. 

Bereczki Balázs lemondása következtében megüresedett helyre – Kis Gyula urat. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 
#5622 

Bobál István Igen 
Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 
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Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 

 

Gratulál Kis Gyula úrnak, megkéri, hogy fáradjon ki az asztalhoz és mondja el esküszövegét. 

Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.  

 

Kis Gyula eskütevő: „Én, Kis Gyula, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; Jogi-, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi bizottsági tag tisztségemből eredő 

feladataimat Cegléd fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet 

a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen.” 

 

Takáts László: jó munkát kíván Kis Gyula számára.  

 

 

 

2.) NAPIREND: Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás 

felülvizsgálata 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 

Takáts László: az előterjesztést mindhárom állandó bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolják a testületnek. 

 

Horváth Gábor: szép jó reggelt kíván mindenkinek, a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket 

is üdvözli. Annyi hozzáfűzni valója van, hogy nem érzi azt a fajta valódi segítséget, amiért a 

cigány önkormányzat létrejött. A segélyosztásokon és a mulatásokon, mulattatásokon kívül nem 

látja azt, hogy bármilyen érdemi változás lenne a cigányság tekintetében, nem látja a felzárkózást 

segítő műveleteket. Itt például az ingyenes kukák kiosztásának lehetőségére gondol. Továbbra is 

azt látja, hogy mindaddig, amíg mulatni és segélyeket osztani kell, és ezáltal a népszerűségét 

növelheti a cigány önkormányzat, addig pedig a másik oldalról szinte tehetetlenséget bizonyít. 

Ennek okán tartózkodnának a szavazástól.  

 

Takáts László: itt egy megállapodás felülvizsgálatáról van szó. A nemzetiségi önkormányzat 

minden évben beszámol, a képviselő úr az önkormányzatnak, a vezetőknek felteheti a kérdéseit, és 

a kritikákat elmondhatja nekik, bármikor megkeresi őket, biztosan tudnak konzultálni.  

 

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen 

szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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3/2019.(I. 24.) 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 

 
# 5623 

Bobál István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Csuri Károly Tart. 

Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

3.) NAPIREND: Losontzi I. EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium iskola- és 

ifjúság egészségügyi feladatainak ellátása 

 Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 

Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Kulturális, Oktatási és Népjóléti 

Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát. 

 

4/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Biztosítja a Ceglédi Tankerületi Központ (2700 Cegléd, Malom tér 3.) kérelmére, a Losontzi 

István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban (2700 Cegléd, 

Buzogány u. 23., a továbbiakban: Intézmény) 2019. március 1-jétől az iskola- és ifjúság-

egészségügyi ellátás iskolaorvosi feladatait az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók 

részére. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) történő 

finanszírozási szerződés megkötésére, az 1. pontban meghatározott feladatra vonatkozóan. 
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3.) Az 1. pontban meghatározott feladat ellátásával megbízza a Bölcsődei és Védőnői 

Igazgatóságot (2700 Cegléd, Deák u. 3., a továbbiakban: BÖVI) azzal a kikötéssel, hogy 

vállalás esetén a feladatot a fordulónapon ellátó szakorvossal kössön az aktuális tanév(ek)re 

érvényes megbízási szerződést. 

4.) Biztosítja az 1. pontban meghatározott feladat finanszírozását a BÖVI részére, szükség esetén 

önkormányzati bepótlással. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5624 
Bobál István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Csuri Károly Tart. 
Horváth Gábor Ferenc Tart. 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

4.) NAPIREND: A Kossuth Múzeum – igazgató (magasabb vezető) pályázat kiírása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. 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. 

 

5/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében biztosított 

hatáskörében, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (2) 

bekezdése, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 

20.) Korm. rendelet alapján 

 

1.) pályázatot ír ki a Kossuth Múzeum (2700 Cegléd, Múzeum u. 5.) igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására, 2019. július 1-jétől 2024. június 30-ig, a jelen határozat elválaszthatatlan 

részét képező 1. melléklet szerinti tartalommal. 
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2.) felkéri a polgármestert, mint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlóját, hogy a melléklet 

szerinti pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon, 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
#5625 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

13 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát. 

 

6/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) a(z) 5/2019. (I. 24.) Ök. határozattal kiírt pályázat véleményezésére bizottságot hoz létre. 

2.) A pályázat szakmai véleményező bizottság tagjai: 

2.1 Cegléd Város Önkormányzata Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság elnöke, 

2.2 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 

területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 

rendezésére 7. § (6) bekezdés szerint a Közalkalmazotti Tanács delegált tagja, és 

2.3 a múzeumi országos szakmai szervezet képviselője. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.2., és 2.3. pontban megjelölt szervezetek felkérésére. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
#5626 

Bobál István Igen 
Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 
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(A jelenlévők észrevételezik, hogy a szavazást kijelző panelon a nevek fel vannak cserélve, a 

visszacserélés megtörtént, így a kijelzővel kapcsolatos probléma megoldódott.) 

 

 

5.) NAPIREND: A ceglédi TEK XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet további önkormányzati 

működtetése 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 

 

Takáts László: az előterjesztést mindhárom állandó bizottság megtárgyalta 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. 

 

7/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön 2019. május 30-ig érvényes megbízási 

szerződést dr. Nyújtó Melinda szakorvossal, a ceglédi XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet 

helyettesítéssel ellátott önkormányzati működtetése érdekében. Felhatalmazza a Polgármestert 

továbbá valamennyi szükséges intézkedés megtételére, és a keletkezett iratok, 

kötelezettségvállalások önkormányzat nevében történő aláírására. 

2.) A ceglédi XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzati működtetésével kapcsolatos 

feladat-ellátást 2019. áprilisi ülésén felülvizsgálja. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
#5627 

Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 
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6.) NAPIREND: Stumpf és Társa Bt. székhelyváltozás miatti feladat – ellátási szerződés módosítása 

 Szakmai előterjesztő: Jáger Mária 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  

Kulturális, Oktatási és Népjóléti 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. 

 

8/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Helyt ad dr. Stumpf László fogszakorvos, a Stumpf és Társa Bt. (2700 Cegléd, Ősz u 18.) 

ügyvezetője kérelmének, és a szolgáltató adataiban történt változás, továbbá a 247/2014. (XI. 

20.) Ök. határozat alapján 2015. január 1-jén létrejött feladat-ellátási szerződésnek a hatályos 

jogszabályok szerint felülvizsgált tartalmával új feladat-ellátási szerződést köt a 13009 6208 

finanszírozási kódú ceglédi III. számú vegyes fogászati alapellátási körzet működtetésére. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a tartalmi követelményeket alátámasztó iratok 

birtokában az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés végleges szövegét kialakítsa és 

aláírja. 

3.) Az 1. pontban elfogadott feladat–ellátási szerződés az aláírást követő napon lép hatályba. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
#5628 

Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 

 

7.) NAPIREND: Önkormányzati illetménykiegészítés mértékének meghatározása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete. 

 

Takáts László: az előterjesztést mindhárom állandó bizottság megtárgyalta, és elfogadásra 

javasolják a testületnek.  
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Csuri Károly: a Gazdasági Bizottság ülésén elég nagy mértékben kivesézték ezt a témát. Ott 

elhangzott egy javaslat, miszerint ne csak az óvodapedagógusok bérét illetve az 

óvodapedagógusok esetében tartsák meg ezt a bizonyos 12 ezer forintot, hanem a daduskák 

vonatkozásában is, tehát a nem óvodapedagógusok esetében is. Javasolja, ahogyan a Gazdasági 

Bizottság ülésén is elhangzott, hogy az eddigi juttatásokat teljes körűen tartsák meg.  

 

Takáts László: részt vett a Gazdasági Bizottság ülésén, ahol valóban elhangzott ez a dolog. Azt 

gondolja, nem egészen tiszta a történet. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az Önkormányzat 

évek óta a kötelező emeléseken és mindenféle pótlékokon túl saját költségvetéséből olyan plusz 

forrásokat rendelt nem csak a nehéz körülmények között dolgozó óvodapedagógusokhoz, hanem 

más területekhez is (például a közös önkormányzati hivatalhoz, amellyel kapcsolatos előterjesztés 

a mai ülésen napirend lesz), amellyel próbálják a lehetőségeket, a munkakörülményeket javítani, 

és elismerni azt a munkát, amit nehezebb körülmények között végeznek az ott dolgozók. Arról van 

szó, hogy az idei évi költségvetésben a kormányzat részéről rendezésre került ez a fajta probléma, 

és az Önkormányzat, amit eddig saját erőből pótolt be, a fölötte lévő részt továbbra is vállalja, de 

ahol nincs fölötte, ott természetesen hagyják, hogy az állam fizesse ki azt, amit ki kell fizetni. 

Ehhez képest volt ebben vita, hogy maradjon vagy ne maradjon ez a dolog.  

Úgy gondolja, e rendezésen túl a most készülő 2019. évi városi költségvetésben is további olyan 

javaslatok lesznek, amellyel próbálnak a nehezebb körülmények között dolgozók körülményein 

javítani, és ezt főként források tekintetében tudják megtenni. 

Az Önkormányzat tisztességgel helyt áll és próbál segíteni az ott dolgozóknak, ezért úgy véli, nem 

indokolt ez a fajta módosítás, amit ott elmondott Lovas képviselő úr – gondolja, hogy Csuri 

képviselő úr most ezt szeretné újra. Kéri, hogy szövegszerűen tegye meg javaslatát a képviselő úr.  

 

Csuri Károly: módosító javaslata, hogy az óvodapedagógusok és a nem óvodapedagógusok, tehát 

az összes többi érintett esetében a tavalyi, 2018-ra vonatkozó összes juttatást, ami azt jelenti, hogy 

alkalmazottanként 12.000,- Ft/hó, ez a továbbiakban is megmaradjon a következő évre, a 2019. 

évre.  

 

Takáts László: ahogyan a bizottsági ülésen is elmondta, nagyon örül ennek a módosító 

javaslatnak, azt azonban furcsállja, hogy annak idején sem szavazta meg a költségvetést a Jobbik 

frakció, vagy a képviselők, amiben pontosan ez volt benne. Most ezt megteszi. Most is kéri, hogy 

legyenek kedvesek támogatni azokat a módosításokat, amelyekben ez van benne.  

 

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. 

Szavazásra bocsátja a módosító indítványt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 1 

nem szavazattal, 7 tartózkodással nem fogadta el a Képviselő-testület. 
 

# 5629 

Bobál István Igen 
Csuri Károly Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 

Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 

Imregi Tibor Nem 

Dr. Ferenczi Norbert Tart. 
ifj. Károly Ferenc Tart. 

Klément György Tart. 

Kónya Ágnes Tart. 
Rimóczi Gábor Tart. 

Takáts László polgármester úr Tart. 

Takátsné Györe Anett Tart. 
Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 
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Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 

igen és 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

9/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Önkormányzati illetménykiegészítést állapít meg a nehéz körülmények között végzett 

munkáért 

1.1. az óvodapedagógus munkaerő megtartása érdekében, 

1.2. 2019. január 1-jétől határozatlan időtartamra, 

1.3. az önkormányzati fenntartású Lövész Utcai Óvoda Fűtőház Utcai Tagóvodája és Malom 

Téri Tagóvodája, valamint a Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája, és Budai Úti 

Tagóvodája óvodapedagógusai részére.  

2.) Az illetménykiegészítés mértéke 12.000.- Ft/hó/fő, melynek forrása az önkormányzat 

mindenkori költségvetése. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5630 
Bobál István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Korondi Miklós Nem 
Csuri Károly Tart. 

Horváth Gábor Ferenc Tart. 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 

 

Takáts László: furcsállja, tehát akik nem szavazzák meg az előterjesztést, azoknak sem javasolják, 

akiknek egyébként járna, hiszen ez ezzel jár, de mindenkinek szíve joga úgy szavazni, ahogy 

szeretne.  

 

8.) NAPIREND: A Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. 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 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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10/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) megállapítja, hogy a „Balatonszárszó ingatlanhasznosítási pályázat” tárgyú 253/2018. (IX. 

20.) Ök. határozatával kiírt pályázat érvényes és eredményes. 

2.) megállapítja, hogy a nyertes pályázó a Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János 

utca 31.) 

3.) felhatalmazza Cegléd Város Polgármesterét, hogy a tulajdonostárs önkormányzatokkal 

egyetértésben a Balatonszárszó belterület 955/1. helyrajzi szám alatti, 5225 m
2
 területű, 

„kivett úttörőtábor” megjelölésű ingatlan vonatkozásában 2019. március 01-től 2019. 

december 31-ig terjedő időszakra a Magyar Vöröskereszttel (1051 Budapest, Arany János 

utca 31.) hasznosítási szerződést kössön. 

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

 

Határidő: 2019. február 28. Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5631 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 

 

9.) NAPIREND: Tulajdonosi hozzájárulás, Ceglédi Szakképzési Centrum 

Szakmai előterjesztők: Dr. Nagy Lajos aljegyző 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. 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 kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

11/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint az ingatlan-nyilvántartás szerint 

Cegléd, belterület 1034/5 hrsz-ú, kivett középiskola (Ceglédi SzC Bem József Műszaki 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) megnevezésű ingatlan valamint a Cegléd, belterület 

2657/45 hrsz-ú, kivett középiskola (Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakgimnáziuma) megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa – 
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1.) Tulajdonosi hozzájárulás ad Ceglédi Szakképzési Centrum (székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 

3.) részére, az alábbi beruházások megvalósításához: 

1.1. Cegléd, belterület 1034/5 hrsz: Az épületegyüttes C épületében vizesblokk bővítése, 

nyílászáró cseréje, tetőhéj szerkezet cseréje 

1.2. Cegléd, belterület 2657/45 hrsz: Belső udvar felújítása 

2.) Hozzájárulását az alábbi feltételekkel adja meg: 

2.1. A megvalósult beruházás a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, a 

Ceglédi Szakképzési Centrum az önkormányzat vagyonában bekövetkező gazdagodás 

megtérítésére nem tart igényt. 

2.2. Kijelenti, hogy a beruházáshoz anyagi támogatást nem nyújt.  

3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt beruházás megvalósulásához 

szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5632 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 

 

10.) NAPIREND: Települési csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztésének támogatása tárgyú  

pályázathoz (PM_CSAPVÍZGAZD_2018) önerő biztosítása és képviselő-testületi 

hozzájárulás a benyújtáshoz 

Szakmai előterjesztő: Dr. Nagy Lajos aljegyző 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete. 

 

Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az előterjesztés a bizottsági ülés óta két helyrajzi szám tekintetében 

módosult csupán.  

Pályázatot kívánnak benyújtani a Pest Megyei Területfejlesztési Alaphoz a csapadékvíz rendezési 

problémákra. Az elmúlt 4 esztendőben elég komoly forrásokat áldoztak arra, hogy a város 

csapadékvíz-elvezetési problémáit kezeljék. Minden éves költségvetésben több tízmillió forintos 

nagyságrendű összeget különítenek el arra, hogy a városi belső csapadékvíz-rendszereket rendbe 

tegyék. Sokszor elmondták már, hogy a probléma alapvetően mindig azzal van, hogy 

tulajdonképpen a városból kivezető fő csapadékgyűjtő rendszerek azok, amik sok esetben nem 

bírják a terhelést. Két évvel ezelőtt pályáztak az ún. G-1 csapadékvíz-elvezető rendszerre, a 

pályázat nyert is, azóta pedig már a közbeszerzési eljárások nagy része is lezáródott, sőt, már 

szerződést is kötöttek több tekintetben. A város G-1-es rendszerre felfűzött részét, azaz a Csikos 

széltől egészen az Újvárosi résznek a csapadékvíz elvezetését kívánják rendezni. Új csapadékvíz-

átemelő fog megépülni a Láp utcánál, amellyel tehermentesíteni tudják az Aranymeggyes szélt és 
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azt a városrészt, hiszen nagyon komoly problémák vannak a csapadékvízzel. A G-1 rendszer 

kapcsán az Újvárosi részre felfűzve pedig a csapadékvíz tározó tó kotrása, ill. az ott lévő 

műtárgyak rendbetétele történik meg, új szivattyú beszerzésével, zsilipek megépítésével, amelyek 

évtizedekkel ezelőtt a fémgyűjtők martalékává váltak.  

Most az ún. északi városrészre szeretnének pályázni, ez egyébként nagyobb volumenű történet, 

hiszen itt a Malomtó szélen lévő részre több olyan rendszer fut be, amely egyrészt a Budai út egy 

részéről hozza le a vizet, másrészt pedig egészen a Széchenyi úttól átvezetőleg az összes 

csapadékvizet gyűjti össze, ill. a teljes szűcstelepi részre, az ún. C-1-es árok gyűjti össze a 

csapadékvizet, átjőve a Nagykátai út alatt csatlakozik be a Cigányszéki árokba.  

Érdekességként szeretné elmondani, hogy ezeknek a rendszereknek egy része az előző 

önkormányzati időkben, a 2000-es évek elején, amikor az akkori önkormányzat például 

értékesítette a Tesco-nak a területet, akkor sikerült eladni a csapadékvíz-elvezető rendszereket 

zsilipestől, tározótavastól, mindenestől. Az elmúlt években elég komoly küzdelmet folytattak 

azért, hogy vissza tudják szerezni ezeket a rendszereket, amely hellyel-közzel sikerült is, legalább 

is a szolgalmi jog bejegyzésekig eljutottak. Erre a rendszerre szeretnének pályázni, maguknak az 

árkoknak a kotrását megcsinálni. Ezzel nagyon komoly részt tudnak vízmentesíteni, ill. a 

szűcstelepi résznél a C-1-es ároknak a rendbetételét, ami a teljes szűcstelepi rész, és mögötte a 

Bürgeház dűlő felé menő – egyébként külterületi – részeknek a vízelvezetését, amikor ilyen 

időszakban, olvadás után lehet látni, hogy ott milyen komoly belvizek alakulnak ki. Itt is vannak 

problémák, mert az árok egy része furcsa okból az Önkormányzaté, a másik része pedig állami 

tulajdonban van, egyébként pedig a fő árokrendszer egyik része a vasúton túl, az egykori 

iparvágány mellett pedig magántulajdonban van egy felszámolás alatt álló cégnél. Ezeket jelezték 

a Magyar Állam felé, hiszen az ő dolguk ezeket a rendszereket kezelni.  

Ezt a pályázatot erre a részre fogják benyújtani. Itt egy elég jelentős tétel az, amire pályázni 

szeretnének, közel 300 millió forintos bruttó összegű pályázatot kívánnak benyújtani. Ha ez a 

pályázat sikerülne, akkor jelentős előrelépést tudnának elérni a tekintetben, hogy ennek a 

városrésznek a komplett víztelenítése, vízlevezetése megoldódjon. Ehhez kéri a Képviselő-testület 

támogatását.  

 

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. 

 

12/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) pályázatot nyújt be az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés 

a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 

Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi 

támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat 

alapján a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett Pest megye területén a 

települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 

fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása, című pályázati 

felhívásra (PM_CSAPVÍZGAZD_2018) az alábbiak szerint: 

1.1. A projekt megnevezése: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

Cegléd északi városrészében.” 

1.2. A projekt megvalósulási helyszínei: 
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Malomtó szél: Cegléd belterület 1332/8; 1332/9; 1331; 1320; 1332/5; 1323/11; 1328; 

1329; Hársfa utca 1122 hrsz.; Virág utca 1110 hrsz.; Hold utca 1049 hrsz.; 

 Mező utca: Cegléd belterület 1188 hrsz.; 

Szűcs telep: Cegléd 1803; 1844; 1944 hrsz.; Szelei utca 1897 hrsz.; Orgona utca 1874 

hrsz.; Szabadság utca 1859 hrsz.; Dália utca 1843 hrsz.; Bokréta utca 1832 hrsz.; 

Gyöngyvirág utca 1817 hrsz.; Rózsa utca 1804 hrsz.; Pacsirta utca 1801 hrsz.; Szúnyog 

utca 1786 hrsz.; Tabán utca 1933 hrsz.; 

 Cigányszéki főcsatorna: Cegléd belterület 1643/1, 1643/2 hrsz.; 1635/1, 1635/2 hrsz. 

A projekt megvalósítás teljes költségigénye: bruttó 294.873.680,- Ft.  

 Megvalósításhoz szükséges saját forrás összege: bruttó 14.743.684,- Ft. 

 Igényelt támogatási összeg: bruttó: 280.129.996,- Ft 

2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerőt azaz bruttó 14.743.684,- Ft-

ot Cegléd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésbe betervezi, annak terhére 

biztosítja. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására, 

nyilatkozatok megtételére, és eredményes pályázat esetén a Támogatási szerződés megkötésre 

és a támogatás felhasználására. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5633 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 

 

 

11.) NAPIREND: Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat benyújtása 

Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete. 

 

Takáts László: az imént elmondta már Csuri Károly képviselő úr módosító javaslata kapcsán, 

hogy az Önkormányzat az elmúlt években jóval afölött a mérték fölött emelte a béreket akár az 

önkormányzati hivatal esetében is, amint az elő volt írva. Most van egy pályázati lehetőség, 

amikor ennek a forrásnak egy részét meg tudják kapni. Erre szeretnének pályázni, hogy több pénz 

jusson más feladatok ellátására, hiszen van bőven feladat, amit el kell látni a városban.  

 

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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13/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Pályázatot nyújt be Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatására. 

2.) Vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a 

Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 

forintban állapítja meg. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5634 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

12.) NAPIREND: Cegléd, Törteli úti volt Dózsa György laktanya 3.049 m
2
 alapterületű kivett 

épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítés 

Szakmai előterjesztő: Mótyánné dr. Szentpéteri Katalin irodavezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete. 

 

Takáts László: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.  

 

Csuri Károly: két kérdése van. Az első kérdés az, hogy tudják-e ki a PHL Optima Kft-nek ki a 

tulajdonosa? A második kérdése az, hogy határidőn túl érkezett-e pályázat?  

 

Mótyán Krisztián ügyvezető: köszöni a kérdéseket. A pályázat kiírásakor és lefolytatásakor nem 

kell vizsgálni a vonatkozó vagyonrendelet szerint, hogy ki az, aki a pályázó cégek mögött áll, 

milyen tulajdonosi háttere van. Azt kell vizsgálni, hogy van-e adótartozásuk és maga a pályázat 

megfelel-e a pályázati feltételeknek. Nem tud arra választ adni, hogy ki áll mögötte. Nem 

vizsgálták.  

Határidőn túl nem érkezett pályázat az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban.  

 

Horváth Gábor: polgármester úrtól kérdezi, hogy polgármester úr tudja esetleg, hogy kik a 

tulajdonosok?  

 

Takáts László: igen. 
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Horváth Gábor: kérne egy választ. 

 

Takáts László: tudtával Hörömpő Annamária képviselő asszony és a férje a tulajdonosa ennek a 

cégnek, de nem érti, hogy mi a probléma. Ez egy pályázat volt. Kérdezi Horváth Gábor képviselő 

úrtól, hogy valamilyen törvény kizárja-e azt, hogy önkormányzati képviselő egyébként pályázzon 

bármire?  

 

Horváth Gábor: nem minden tekintetben, nem mindig, és erkölcsi felelősség itt is van, nem csak 

törvényes.  

 

Takáts László: még egyszer megkérdezi, hogy ha ki van írva egy pályázat, akkor alapvetően nem 

pályázhat? Hogy van az, hogy Csuri Károly képviselő úr cége hosszú éveken keresztül a város 

cégeinél látott el feladatot? Az nem volt aggályos akkor? Képviselő úr pályázaton nyerte el azokat, 

vagy hogy jutott hozzá ehhez a munkához? Rágcsálóirtásról beszél. Ez a kérdés. Lehet ebből 

csinálni különféle dolgokat, gondolja, hogy képviselő úr majd a következő, magas röptű 

eszmefuttatásában ezt fogja vesézgetni. Még egyszer elmondja, úgy gondolja, ha ki van írva egy 

nyilvános pályázat, akkor ha ezt egyéb ok nem zárja ki, a városban bárki részt vehet a pályázaton, 

ha a pályázati feltételeknek megfelel, és egyébként azt a vállalást, amit kell, meg teszi. Így van? 

Kérdezi képviselő urat. 

 

Horváth Gábor: igen, köszöni a választ.  

 

Csuri Károly: így igaz, hogy a városi objektumokban annak idején végzett rágcsálóirtási 

feladatokat, csak miután képviselő lett jó pár évvel ezelőtt, akkor egyeztetett a Várvag Kft. akkori 

ügyvezetőjével, és abban maradtak, hogy innentől kezdve ezt nem csinálhatja, mert 

összeférhetetlenség áll fenn. Ennyit tud erre mondani.  

 

Horváth Gábor: ezt hívják erkölcsi dolognak.  

 

Takáts László: véleménye szerint a képviselő úr ne beszéljen erkölcsökről, mert elég rosszul 

hangzik a szájából.  

(Horváth Gábor képviselő úr beszél.) 

Nem adott szót a képviselő úrnak, szeretné, ha betartaná az ülés szabályait. Nem a kocsmában 

vannak. A polgármester vezeti az ülést. Vannak írott és íratlan szabályai egy képviselő-testületi 

ülésnek, azokat be kell tartani.  

 

Nagy Tamás: törvényileg valóban nincs semmi probléma azzal, hogy képviselő pályázzon, 

azonban azon érdemes elgondolkodni, hogy az mennyire (nem tud jó szót mondani rá) helyénvaló, 

hogy ha valaki részt vesz egy pályázat kiírásában is, majd utána erre pályázik. 

 

Takáts László: nem hiszi, hogy bárki részt venne egy pályázat kiírásában. Még egyszer mondja: 

természetesen lehet ebből csinálni dolgokat, de akkor ilyen alapon aki mondjuk közszereplést 

vállal, semmilyen pályázaton és semmi máson nem indulhat. Érdekesnek tartja ezt a dolgot.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: sem a rágcsálóirtásnak, sem pedig ennek a vonatkozásában nincs 

összeférhetetlenség. Nyilván mindenkinek szíve joga valamilyen szinten ezt értelmezni és így 

vagy úgy hozzáállni ehhez a kérdéshez. Ezt egy nyílt sisakrostélyú dolognak tartja, mert az e-

cegjegyzek.hu-n simán elérhető, hogy ki ennek a cégnek a tulajdonosa, egyébként teljesen 
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közérdekű adatnak minősül, négy kattintással elő lehet hívni. Legalább nem rejti a képviselő 

asszony sem a férje valamilyen más cég, édesanya, édesapa vagy testvér mögé ezt az új 

szerepvállalását. Örül neki, ha a pályázaton ezt megnyeri vagy meg fogja nyerni a szavazás után, 

akkor szíve joga azt csinálni, amit a törvények megengednek.  

 

Horváth Gábor: javasolja az ügyben zárt ülés elrendelését.  

 

Takáts László: semmi nem indokolja a zárt ülés elrendelését, nem kell zárt ülést elrendelni. 

Díjazza a képviselő úr magas röptű dolgát. Valóban, amit a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és 

Pénzügyi Bizottság elnöke mondott, van, aki elrejti a vagyonát, például a vagyonbevallásában 

nem vall be semmit, össze-vissza hazudozik, szétíratja a vagyonát, van, aki pedig vállalja. Vállalja 

a pályázatot, vállalja ezeket a dolgokat. Valóban egyébként ez kérdés, hogy hogy a jobb, melyik 

az egyenesebb és melyik nem.  

 

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 

szavazattal és 4 tartózkodás mellett elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

14/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd külterület 0987/52 

helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Törteli úti volt Dózsa György laktanya területén 

található kivett épület, udvar megnevezésű 3.049 m
2
 alapterületű ingatlant (továbbiakban: 

Ingatlan) a PHL Optima Kft. (2700 Cegléd, Mátyás Király u. 12., adószám: 23923029-2-

13, cégjegyzékszám: 13-09-156323) pályázó részére 10.100.000,- Ft + ÁFA (bruttó 

12.827.000,- Ft) vételáron, amennyiben a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

3.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Állam elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozatát 

az Ingatlan vonatkozásában kérje meg. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5635 

Bobál István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Csuri Károly Tart. 

Horváth Gábor Ferenc Tart. 
Korondi Miklós Tart. 

Nagy Tamás Tart. 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 
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13.) NAPIREND: 2019. 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 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 kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13 

igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

15/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) A 2019. évre a külterületen lévő termőföldek, a belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe 

adott területek és a más megnevezésű beépítetlen területek minimális bérleti díját 

változatlanul a 30/2018.(I.25.) Ök. határozatban foglaltak szerint állapítja meg 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződések aláírására. 

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

 

Határidő: folyamatos Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5636 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 

 

14.) NAPIREND: Beszámoló Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről 

Szakmai előterjesztő: a KÖH irodavezetői 

Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete. 

 

Takáts László: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi 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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16/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 
1.) Elfogadja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működésről szóló beszámolóját. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 
# 5637 

Bobál István Igen 
Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

15.) NAPIREND: A 2019. I. félévi munkaterv módosítása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. 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 azt, és meghozta határozatát.  

 

17/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Módosítja a 347/2018. (XII. 14.) Ök. határozattal elfogadott 2019. I. félévi munkatervét, és 

1.1. elnapolja a január 24-ei ülésre tervezett, „Cegléd Város Önkormányzatának pénzügyi 

helyzete – 2018. IV. negyedév” tárgyú előterjesztést február 14-ei ülésre; továbbá 

1.2. elnapolja az április 25-ei ülésére tervezett „Cegléd Város Önkormányzatának pénzügyi 

helyzete – 2019. I. negyedév” tárgyú előterjesztést a május 23-ai ülésére. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5638 

Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 
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Imregi Tibor Igen 
ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 
Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 
Hörömpő Annamária Távol 

 

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

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete. 

 

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Takáts László polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

18/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –  

 

1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-ei ülése óta 

hozott, de még nem teljesített, illetve a 2018. december 20-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 

 
# 5639 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

17.) NAPIREND: Egyebek 

 

A 307/2018. (XI. 22.) számú Ök. határozat módosítása  

Szakmai előterjesztő: Markóné dr. Somodi Enikő kontroller 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

 

Takáts László: ahogyan azt jelezte már, elírás történt a számokban, ezért szükséges a határozat 

újbóli elfogadása.  
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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 a javaslatot és meghozta határozatát.  

 

19/2019.(I. 24.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint a Ceglédi TV Közhasznú 

Nonprofit Kft. legfőbb szerve a 307/2018. (XI. 22.) számú határozat 4. pontját az alábbiak szerint 

módosítja 

 

1.) A könyvvizsgáló díjazását 518.160 Ft/év + Áfa összegben állapítja meg. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Takáts László polgármester 

 
# 5640 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Horváth Gábor Ferenc Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 
Nagy Tamás Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

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. 

 
# 5641 

Bobál István Igen 
Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Horváth Gábor Ferenc Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

A polgármester 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. 

 
# 5642 
Bobál István Igen 

Csuri Károly Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
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Horváth Gábor Ferenc Igen 
Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 

Klément György Igen 
Kónya Ágnes Igen 

Korondi Miklós Igen 

Nagy Tamás Igen 
Rimóczi Gábor Igen 

Takáts László polgármester úr Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Hegedűs Ágota alpolgármester Távol 

Hörömpő Annamária Távol 

 

Egyebek napirendben további döntést igénylő kérdés, felvetés nem volt.  

 

18.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk 

 

Takáts László: kiosztásra került egy anyag, ami Csuri Károly képviselő úr által tett képviselői 

indítvánnyal kapcsolatos, amelyet a Képviselő-testület is támogatott. A polgármester kapta a 

feladatot, hogy ezzel foglalkozzon, de elakadtak. Ennek oka az, hogy megvizsgálták azt, hogy 

hogyan lehet egy ilyen akkreditált levegőszennyezés mérő állomást telepíteni, és sajnos az jött ki, 

hogy ez 80 millió forintos költséggel, és el sem fér sajnos abban az épületben egy ilyen rendszer. 

Vannak ún. kézi mérőeszközök, de azokat manuálisan kell kezelni. Ilyet be tudnak szerezni, 

javasolja is ennek beszerzését és odaadják esetleg képviselő úrnak, ha vállalja, vagy a másik 

képviselő úrnak, „tüntikézés” közben lehet mérni, hogy mennyit pöfögnek az autók. Tehát 

megakadtak ezzel a dologgal, nem tudják, hogyan tovább, a tájékoztató anyagot azért hozta ide, 

hogy képviselő úr nyilatkozzon, mit csináljanak. Nem szeretnék elszabotálni a dolgot, a testület is 

szerette volna ezt az eszközt, de úgy véli, 80 millió forint egy kicsit mellbe vágó összeg egy ilyen 

állomás létesítésére. De ha a képviselő úr tud segíteni és talál valami olyat, akkor nyitottak erre, de 

információik és mostani tudásuk szerint nincsen ilyen.  

 

Csuri Károly: igen, ez tényleg mellbe vágó. Nem hiszi, hogy van itt oylan, aki erre az összegre 

gondolt volna, illetve azt nem tudják, hogy ez a mérőállomás, amire ez a Greenlab Mérnöki Kft. 

ajánlatot adott, a 80 milliós mérőállomás mit tud. Nem tudja, hogy műszaki paraméterek 

vonatkozásában mit tud. Lehet, hogy fantasztikus, hogy mindent tud. Nyilvánvalóan nincsenek 

olyan igényeik, hogy ennek az eszköznek mindent kell tudnia, és esetleg egy olcsóbb változat 

kivitelezhetővé válna. Ez a 80 millió forint tényleg vaskos. 

 

Takáts László: nincs tudomásuk arról, hogy lenne ilyen, de a kolléga, aki ezzel foglalkozott, 

tájékoztatást ad hamarosan, addig tovább mennek a napirendben. A kolléga elég alaposan 

körbenézett a piacon, hogy milyen lehetőségek vannak. A napirendnek ezt a részét a kolléga 

megérkezéséig felfüggeszti.  

 

Kónya Ágnes: kérése a következő. Most nagy örömmel tapasztalta, hogy viszonylag nyugodt 

mederben folyt a testületi ülés, és leginkább Horváth Gábor képviselő úr nem túl sokszor vágott 

bele másoknak a szavába, de az elmúlt időszak eseményei azt mutatják, hogy ez nagyon sokszor 

előfordul. Itt és most szeretné felkérni őt, hogy a testületi és bizottsági ülések menetét próbálja 

úgy követni és úgy hozzászólni, ahogy az előírásoknak és az emberi kapcsolatrendszereknek 

megfelel.  

 

Horváth Gábor: igyekszik és ugyanerre kéri a tisztelt szemben lévőket is, hogy próbálják meg 

hasonló módon hozzá.  
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Száma: C/978/2019. 

MM  EE  GG  HH  ÍÍ  VV  ÓÓ  
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

22001199..  jjaannuuáárr  2244--éénn  ((ccssüüttöörrttöökköönn))  ddéélleellőőtttt  99::0000  óórraaii  kkeezzddeetttteell  

 

ü l é s t tart a Városháza Dísztermében, melyre tisztelettel meghívom. 

 

NNYYIILLVVÁÁNNOOSS  ÜÜLLÉÉSS::  

 

 

1.) A JÜP új tagjának megválasztása M 

 

2.) Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött megállapodás felülvizsgálata E 

Szakmai előterjesztő az 1-2. napirendeknél: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

3.) Losontzi I. EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium iskola- és ifjúság 

egészségügyi feladatainak ellátása M 

 

4.) A Kossuth Múzeum – igazgató (magasabb vezető) pályázat kiírása E 

 

5.) A ceglédi TEK XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet további önkormányzati működtetése M 

 

6.) Stumpf és Társa Bt. székhelyváltozás miatti feladat – ellátási szerződés módosítása E 

 

7.) Önkormányzati illetménykiegészítés mértékének meghatározása M 

Szakmai előterjesztő a 3-7. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 

 

8.) A Balatonszárszó, belterület 955/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása M 

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás, Ceglédi Szakképzési Centrum M 

 

10.) Települési csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztésének támogatása tárgyú  M  

pályázathoz  (PM_CSAPVÍZGAZD_2018) önerő biztosítása és képviselő-testületi 

hozzájárulás a benyújtáshoz  

Szakmai előterjesztő a 8-10. napirendeknél: Dr. Nagy Lajos aljegyző 

 

11.) A polgármester ceglédi 4546/A/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó intézkedésének utólagos 

jóváhagyása E 

Szakmai előterjesztő: Markóné dr. Somodi Enikő kontroller 

 

Cegléd Város Polgármesterétől 

2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 

Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. 

Tel.: 06/53/511-400 
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12.) Cegléd, Törteli úti volt Dózsa György laktanya 3.049 m
2
 alapterületű kivett épület, udvar 

megnevezésű ingatlan értékesítés M 

 

13.) 2019. évre vonatkozó  mezőgazdasági hasznosítású területek és más megnevezésű 

beépítetlen  területek bérleti-, haszonbérleti díjának megállapítása E 

Szakmai előterjesztő a 12-13. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő az 1-13. napirendeknél: Takáts László polgármester 

 

14.) Beszámoló Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről E 

Szakmai előterjesztők: a KÖH irodavezetői  

Előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta jegyző  

 

15.) A 2019. I. félévi munkaterv módosítása M 

 

16.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról E 

Szakmai előterjesztő a 15-16. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő a 15-16. napirendeknél: Takáts László polgármester 

 

17.) Egyebek 

 

18.) Kérdések, interpellációk 

 

  

ZZÁÁRRTT  ÜÜLLÉÉSS::  

  

19.) Ceglédi Sportcsarnok Kft SZMSZ módosítása E 

Szakmai előterjesztő: Ványi Zsolt ügyvezető 

Előterjesztő: Takáts László polgármester 

 

20.) Egyebek 

 

Cegléd, 2019. január 17. 

Takáts László 

polgármester 
 

 

Tájékoztató anyagok: 

- Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 20-án meghozott határozatai 


