JEGYZŐKÖNYV

Cegléd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. május 19-i
nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 19-én megtartott, 10
órakor kezdődő nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.).
Jelen vannak: Dr. Csáky András polgármester, Hegedűs Ágota alpolgármester, Dr. Czinege Imre,
Fehér István, Dr. Ferenczi Norbert, Földi Áron, Imregi Tibor, Ifj. Károly Ferenc, Kónya Ágnes,
László Ágnes, Magyar Károly és Takátsné Györe Anett és Tarr Felicián képviselők.
Későbbi érkezését jelezte: Klément György képviselő.
Távolmaradását jelezte: Rimóczi Gábor képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Szoboszlay Árpádné
aljegyző, Dr. Gujka Attila irodavezető, Sipos Nikolett pénzügyi irodavezető-helyettes, Jáger Mária
irodavezető, Mádi Csaba irodavezető, valamint a napirendi pontok meghívottjai és a gazdasági
társaságok ügyvezetői a jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyvvezetők: Horváthné Gál Tünde és Irházyné Sipos Ágnes.
Dr. Csáky András polgármester úr köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 fővel jelen van, határozatképesen kezdi meg munkáját.
Rimóczi Gábor képviselő úr jelezte távollétét az ülésről. Klément György képviselő úr jelenleg
nem tartózkodik az ülésteremben.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban módosítást tesz. Három helyben osztott
anyag megtárgyalására tesz javaslatot a következők szerint:
Javasolja a nyilvános ülés 2. napirendi pontjaként felvenni a „Cegléd Város Energetikai és
Környezetvédelmi programja 2022-2025 közötti időszakra” tárgyú előterjesztést.
A nyilvános ülés Egyebek napirendi pontja előtt javasolja megtárgyalni az „54/2022. (II.15.) Ök.
határozat és 100/2022. (III.24.) Ök. határozat visszavonása” című előterjesztést, amelynek indoka
az, hogy a Tankerülettől érkezett egy levél, mely szerint nincs szükségük a Gimnázium
elhelyezéséhez a Kőrösi úti ingatlanra, így ezen határozatok visszavonására kerül sor.
Szintén az Egyebek napirendi pont előtt javasolja tárgyalni a helyben osztott „Fűtéskorszerűsítés a
Széchenyi úti óvoda épületében” című előterjesztést. A tegnapi nap folyamán az összes árajánlat
beérkezett az óvodában tervezett kivitelezésre, a beruházást mihamarabb végre kívánják hajtani. A
napirendek számozása ennek megfelelően változik.
Fehér István: javasolja az eredetileg 15. napirendi pontként jelzett „Költségvetési tartalék
feltöltése” c. előterjesztést a nyilvános ülés 1. napirendjeként megtárgyalni. Ennek indoka az, hogy
ehhez javaslata is van, másrészt pedig a tárgyalás során több helyen utalás történik erre, illetve a
forrás megjelölésnél a céltartalékot nevezik meg. Tehát a későbbiek során majd, amikor a
céltartalék feltöltéséről döntenek, akkor el is költötték annak felét, ezért javasolja első napirendi
pontként tárgyalni.
A napirendekkel kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott el.
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Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja Fehér István képviselő úr javaslatát a
napirendek sorrendjét illetően, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 1 nem
szavazattal elfogadta a javaslatot.
# 6880
Dr. Czinege Imre
Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Nem
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja az ülés fentiek szerint módosított napirendi pontjait, és megállapítja, hogy azt
a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta.
NYILVÁNOS:
1.) Költségvetési tartalék feltöltése
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
2.) Cegléd Okos Város (Smart City) Koncepció tervének elfogadása
3.) Cegléd Város Energetikai és Környezetvédelmi programja 2022-2025 közötti időszakra
4.) Együttműködési megállapodás megkötése energiaközösség létrehozására
Szakmai előterjesztő a 2-4. napirendeknél: Schönléber Zoltán
Előterjesztő az 1-4. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
5.) Átfogó értékelés a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Szakmai előterjesztők: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető
Dr. Galambosi Jánosné mb. intézményvezető
Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző
6.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet módosítása – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető
Előterjesztő a 5-6. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
7.) Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. sz. alatti ingatlan nyílászáró cseréjére támogatás biztosítása
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes és
Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető
8.) Közhasznú gazdasági társaságok 2021. évi mérlegbeszámolói
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9.) Közhasznú gazdasági társaságok 2022. I. negyedévi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők a 8-9. napirendeknél: gazdasági társaságok ügyvezetői
10.) Fejlesztési koncepció
Szakmai előterjesztők: Vasvári Csaba ügyvezető és Szűcs Ádám ügyvezető
11.) VP6-19-2.1-38-8.1.6-17 pályázat benyújtása
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
12.) A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló rendelet
módosítása – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész
13.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2022. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről
14.) 2021. évi költségvetés előirányzat-módosítások II. – Rendelet
15.) Zárszámadás Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról –
Rendelet –
16.) 2021. évi Maradvány elszámolása
17.) 2022. évi közbeszerzési terv módosítása
18.) Rendelettervezet a gyermekétkeztetés igénybevételéről - Rendelet
Szakmai előterjesztő a 13-18. napirendeknél: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
19.) Hozzájárulás a Kossuth Ferenc utca 23. előtt botlatókő kihelyezéséhez
20.) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása - Rendelet
21.) 2022. évi önkormányzati sporttámogatási keretösszegre beérkezett pályázatok elbírálása
Szakmai előterjesztő a 19-21. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő az 7-21. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
22.) Önálló képviselői indítvány - Rendeletmódosítás indítvány-Közbiztonsági Pályázati keret
célrendszerének kibővítése
23.) Önálló képviselői indítvány – Biztonsági alapok képzése
Előterjesztő a 22-23. napirendeknél: Fehér István, László Ágnes, Dr. Czinege Imre, Földi
Áron, Magyar Károly önkormányzati képviselő
24.) Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről
Szakmai előterjesztő: Steiger Rita belső ellenőrzés vezető
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
25.) 2021. évi ingatlan üzemeltetés elszámolásának jóváhagyása

3

26.) Cegléd belterület 2048/3/A/1 hrsz-ú ingatlan felújításához pótfedezet biztosítása
27.) Cegléd, Reggel u. 1. szám alatti, 17 m2 garázshelyiség bérleti szerződésének határozatlan
időre történő meghosszabbítása
28.) MetALCOM Zrt. Vodafone mobiltorony bérleti szerződések jóváhagyása
29.) Cegléd, belterület 1622/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
30.) 11535/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Szakmai előterjesztő a 25-30. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető
31.) Csatlakozás a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
32.) A Hit Gyülekezete alapító okirat módosításának önkormányzati véleményezése
Szakmai előterjesztő a 31-32. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető
33.)
a. Polgármesteri javaslat az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
megállapításának módjára
Előterjesztő a 25-33/A napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
b. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja megállapításának módja
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
34.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
35.) 54/2022. (II.15.) Ök. határozat és 100/2022. (III.24.) Ök. határozat visszavonása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
36.) Fűtéskorszerűsítés a Széchenyi úti óvoda épületében
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
Előterjesztő a 34-36. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
37.) Egyebek
38.) Kérdések, interpelláció
ZÁRT:
39.) „Cegléd Város Egészségügyéért” szakmai elismerés odaítélése
40.) Javaslat Cegléd Város Pedagógiai Díjra
41.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra
benyújtott pályázat – döntés
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42.) A Széchenyi Úti Óvoda intézmény-vezetői pályázatának elbírálása
43.) A Kossuth Múzeum – igazgatói pályázatának elbírálása
Szakmai előterjesztő a 39-43. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető
44.) Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet közérdekből bérbe adott lakásigénye
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
45.) Gazdasági társaságok 2021. évi mérlegbeszámolói
46.) Gazdasági társaságok 2022. I. negyedévi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők a 45-46. napirendeknél: a gazdasági társaságok ügyvezetői
Előterjesztő a 39-46. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
47.) Egyebek
# 6881
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

1.) NAPIREND: Költségvetési tartalék feltöltése
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztésben javaslatot tesznek az Általános Tartalék előirányzati keret
felemelésére 30.050.800.- Ft-tal, melynek fedezete 3.810.000.- Ft a „Városháza Kossuth Ferenc
utcai bejárati kapu felújítása” előirányzati sorról és 26.240.800.- Ft a Járdaépítés Kossuth F. u.
(József A. u. -Páva u. közötti szakasz) előirányzati sorról, átcsoportosítással. Javaslatot tett a
Gazdasági Bizottság ülésén arra, hogy kerüljön kiegészítésre a határozat azzal, hogy a II. félévben
a 2. pontban hivatkozott feladatokat valósítsák meg, amennyiben a pénzügyi helyzet azt lehetővé
teszi. A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az anyagot és ezzel a módosítással együtt javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot.
A napirendhez helyben került kiosztásra egy határozati javaslat, amely szerint a Gazdasági
Bizottság javasolja a járdaépítési keretet 1.187.687 Ft-tal megemelni – lényegében a most
feltöltendő tartalék terhére.
Fehér István: javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a költségvetésben
szereplő sport támogatás célú összegnek 20%-át tegyék céltartalékba, ami 15 millió forintot jelent.
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Ennek az a következménye, hogy a sporttámogatásoknál, amikor majd azt a napirendet tárgyalják,
akkor természetesen ezt érvényesíteni kell, ami az olvasatában azt jelenti, hogy valamennyi
támogatást 20%-kal kell csökkenteniük. Tehát a költségvetésben szereplő költségvetési támogatást
csökkentsék 20%-kal, és ezt a céltartalékba helyezzék át. Ez 15 millió forintot jelent. Ezt a
határozati javaslat 2.3. pontjaként javasolja feltüntetni.
Dr. Ferenczi Norbert: picit erőltetettnek érzi a javaslatot azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen
megkerüli az írásos előterjesztés szükségszerűségét, és beépíti azt egy másik határozatba. Joga van
hozzá, de van benne egy alapvető hiba: céltartaléknak meg kell jelölni valami célt. Tehát céltartalék
csak úgy kerül a tartalékba, hogy valamilyen célt rendelnek hozzá. Megfigyelte már, hogy a
képviselő kollégák következetesen hibásan használják a két fogalmat: a céltartalékhoz valamiféle
célt kell rendelni, amit azután a Gazdasági Bizottság felszabadíthat sport célra. Ha a politikai célt
jól fejti meg, és segíthet ezt jól érvényesíteni, akkor nem jót javasol Fehér képviselő úr. Tehát az
általános tartalékot szeretné megnövelni a képviselő úr.
Fehér István: teljes jogos az észrevétel, tudja a különbséget az általános és a céltartalék között, ez
egy nyelvbotlás volt, általános tartalékba javasolja áthelyezni az összeget.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja Fehér István képviselő módosító javaslatát.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 8 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot.
# 6882
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Földi Áron
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Nem
Hegedűs Ágota
Nem
Imregi Tibor
Nem
ifj. Károly Ferenc
Nem
Klément György
Nem
Kónya Ágnes
Nem
Takátsné Györe Anett
Nem
Tarr Felicián
Nem
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a Gazdasági Bizottság ülésén kiegészített határozati javaslatot és megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
# 6883
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Földi Áron
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Dr. Czinege Imre
Tart.
Fehér István
Tart.
Dr. Ferenczi Norbert
Tart.
Hegedűs Ágota
Tart.
Imregi Tibor
Tart.
Klément György
Tart.
Kónya Ágnes
Tart.
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Takátsné Györe Anett
Tart.
Tarr Felicián
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol
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Szavazásra bocsátja az általános tartalék feltöltését. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.
169/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében az Általános
Tartalék előirányzati keretet felemeli 30.050.800.- Ft-tal.
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megnevezett intézkedéshez szükséges fedezet
összegét a 2022. évi költségvetés
2.1. felújítási kiadások „Városháza Kossuth Ferenc utcai bejárati kapu felújítása előirányzati
sor tehére 3.810.000.- Ft összegben és
2.2. a Járdaépítés Kossuth F.u.(József A. u. - Páva u. közötti szakasz) előirányzati sor terhére
26.240.800.- Ft összegben
biztosítja.
3.) Felkéri a Jegyzőt Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.
(II. 21.) önkormányzati rendelete módosításának szakmai előkészítésére, a 2. pontban rögzített
előirányzat-átcsoportosítás aktualizálása érdekében.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 1-2. pontban azonnal
3-4. pontban: legkésőbb szeptemberi ülésre

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6884
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a Gazdasági Bizottság által megfogalmazott határozati javaslatot a járdaépítési
keretösszeg megemeléséről. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal
elfogadta azt és meghozta határozatát.
170/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében szereplő Járdaépítési
program 2022. évi keretösszegének 1.187.687 Ft-tal történő megemeléséről, a Gazdasági
Bizottság 140/2022. (V. 17.) GB határozata alapján.
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2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban szereplő többletforrást a 2022. évi költségvetés
Általános tartalék terhére biztosítja.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és
a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6885
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

2.) NAPIREND: Cegléd Okos Város (Smart City) Koncepció tervének elfogadása
Szakmai előterjesztő: Schönléber Zoltán
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a Képviselőtestületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Dr. Czinege Imre képviselő úr javaslatára a stratégiai pillérek rész egy 4. ponttal egészül ki a
következő szöveggel: „Okos társadalom aspektusok figyelembevétele: minden új okosváros
fejlesztési terv kötelező részévé kell tenni a bevezetendő megoldásokkal kapcsolatos, azok
használatához szükséges lakossági, felhasználói digitális készségek és képességek kialakítását
célzó akciótervet, ezáltal biztosítva, hogy a bevezetett megoldások hatékonyan és
rendeltetésszerűen lesznek (ki)használva.”
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot annak a fentiek szerint módosított mellékletével együtt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta
határozatát.
171/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Okos Város (Smart City) Koncepció tervét.
2.) A koncepció terv megvalósításával kapcsolatos dokumentumokat a polgármester aláírásával
ellátja, a szükséges nyilatkozatokat megteszi.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
4.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
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# 6886
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

3.) NAPIREND: Cegléd Város Energetikai és Környezetvédelmi programja 2022-2025 közötti
időszakra
Szakmai előterjesztő: Schönléber Zoltán
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek az ülésen helyben osztott, módosított határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
172/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Város Környezetvédelmi programjának energetikai kiegészítését.
2.) A módosított környezetvédelmi programot megküldi véleményezésre az illetékes
környezetvédelmi hatóságnak.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6887
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

9

4.) NAPIREND: Együttműködési megállapodás megkötése energiaközösség létrehozására
Szakmai előterjesztők: Schönléber Zoltán
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság is tárgyalta, támogatták azt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
173/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Támogatja, hogy Cegléd Város Önkormányzata energiaközösséget hozzon létre az
önkormányzati közszolgáltatások villamos energia fogyasztásának biztosítása érdekében.
2.) Felhatalmazza Dr. Csáky András polgármestert, hogy az energiaközösség előkészítése
érdekében, tárgyalásokat folytasson le az érintett felekkel.
3.) Felhatalmazza Dr. Csáky András polgármestert, hogy a tárgyalások eredményes lefolytatása
után az előterjesztés mellékletét képező „Potenciális Együttműködési megállapodást” aláírja.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
5.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6888
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

5.) NAPIREND: Átfogó értékelés a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető
Dr. Galambosi Jánosné mb. intézményvezető
Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek. Köszöni az intézményvezetők munkáját.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
174/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva 1.) Elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi
ellátásáról szóló, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező értékelést, a
feladatellátásban résztvevő
1.1. Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ,
1.2. Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság,
1.3. Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda,
1.4. Ceglédi Rendőrkapitányság
beszámolója alapján.
2.) Kifejezi köszönetét a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásában résztvevő
feladatellátó intézmények és dolgozói részére.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt az értékelésnek a Pest Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának történő megküldésére, valamint a további
szükséges intézkedésekések megtételére.
Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

A határozatban hivatkozott melléklet megegyezik az eredetileg előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.
# 6889
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

6.) NAPIREND: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: tulajdonképpen előre készülnek arra, hogy egyszer a veszélyhelyzet megszűnik,
11

illetve bizonyos korrekciók történtek. Az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
és a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt, és megalkotta rendeletét.
A 11/2022. (V. 26.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 6/a sz. melléklete.
# 6890
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

7.) NAPIREND: Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. sz. alatti ingatlan nyílászáró cseréjére támogatás
biztosítása
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes és
Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a testületnek, míg a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem támogatta az
előterjesztést.
Az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és
meghozta határozatát.
175/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Támogatja a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában álló Cegléd, belterület 7604 hrszú, természetben Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. szám alatti ingatlanon található IV. számú
pavilonépület nyílászáró korszerűsítését, melyhez a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ részére bruttó 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt.
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezetet az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének Általános tartalékának terhére biztosítja.
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3.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. június 15.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6891
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

8.) NAPIREND: Közhasznú gazdasági társaságok 2021. évi mérlegbeszámolói
Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek mindhárom határozati javaslatot. A CTV új
mérlege helyben került kiosztásra.
Dr. Ferenczi Norbert: megköszöni a gazdasági társaságok beszámolóit, mind jó, de egyet kiemelne:
a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. kiemelkedő beszámolót készített, nemcsak
számszaki szempontból, de az egész tevékenységét bemutatja olyan módon, hogy az kifejezetten
példa az egyéb tevékenységek, egyéb előterjesztések vonatkozásában is. Csaknem túl részletesnek
is találta, de a szépségét nem lehet elvitatni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
176/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki utca 12.) 2021. évi
mérlegbeszámolóját.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
# 6892
Dr. Czinege Imre

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
Igen
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Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
177/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(2700 Cegléd, Gubody utca 28.) 2021. évi mérlegbeszámolóját.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6893
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
178/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a „Kossuth Művelődési Központ” Közhasznú Nonprofit Kft., (2700 Cegléd,
Kossuth tér 5/A) 2021. évi mérlegbeszámolóját.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
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# 6894
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

9.) NAPIREND: Közhasznú gazdasági társaságok 2022. I. negyedévi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek mindhárom határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja az I. határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
179/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki utca 12.) 2022. I.
negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6895
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
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180/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
(2700 Cegléd, Gubody utca 28.) 2022. I. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6896
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
181/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft., (2700 Cegléd,
Kossuth tér 5/A) 2022. I. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6897
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol
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10.) NAPIREND: Fejlesztési koncepció
Szakmai előterjesztők: Vasvári Csaba ügyvezető és Szűcs Ádám ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta azt és meghozta határozatát.
182/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja a „Gerje-patak- Réti dűlő I. sz. tanösvény” tárgyú fejlesztési koncepciót
2.) Elfogadja a „Tanösvény, játszóhely és kisállat simogató a Ceglédi termálfürdő
vonzáskörzetében” tárgyú koncepció vázlatát, a benne meghatározott fejlesztési ötletekkel.
3.) Utasítja a Ceglédi Termálfürdő Kft-t, hogy az elfogadott vázlat alapján a koncepciót
részletesen dolgozza ki a soron következő rendes testületi ülésre.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 1-2. pont: azonnal
3. pont: 2022. június

Felelős: 1-2 pont: Dr. Csáky András, polgármester,
3. pont: Szűcs Ádám, ügyvezető

# 6898
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Fehér István
Tart.
Földi Áron
Tart.
László Ágnes
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol

11.) NAPIREND: VP6-19-2.1-38-8.1.6-17 pályázat benyújtása
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: a Vidékfejlesztési Program kiírására Cegléd, Gerje menti tanösvény
kialakítására nyújtanak be pályázatot, mellyel 7 millió forintot nyerhetnek, a projekt teljes költsége
7.368.421,- Ft. Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a testületnek.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú,
14 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.
183/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) A Vidékfejlesztési Program - „Helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése helyi
aktívturisztikai szolgáltatások fejlesztése” VP6-19-2.1-38-8.1.6-17 azonosítószámú pályázati
felhívásra
a. A projekt címe: „Cegléd – Gerje menti tanösvény kialakítása”
b. A projekt megvalósítási helyszíne, helyrajzi száma: 0241Hrsz, 0242Hrsz, 0243Hrsz,
0254Hrsz, 0269Hrsz.
c. A beruházás költségigénye nettó:
5.801.906.-HUF.
A projekt bruttó költségigénye mindösszesen:
7.368.421.-HUF.
Az igényelt támogatás összege:
7.000.000.-HUF.
A megvalósításhoz szükséges saját forrás összege:
368.421.-HUF.
2.) A megvalósításhoz szükséges 368.421-HUF önerő fedezeteként, Cegléd Város
Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Pályázati keretét jelöli meg.
3.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat a polgármester aláírásával ellátja, a
szükséges nyilatkozatokat megteszi, eredményes pályázat esetén a Támogatási szerződést
aláírja, és gondoskodik a támogatás felhasználásáról.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
5.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére, a pályázat
előkészítésére.
Határidő: 1. pont: 2022. július 29.
2-5 pont: azonnal

Felelős: 1-4 pont: Dr. Csáky András, polgármester
5 pont: Vasvári Csaba ügyvezető

# 6899
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

12.) NAPIREND: A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről
szóló rendelet módosítása – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalta és az alábbi határozati
javaslatot fogalmazta meg, melyet aztán a további három állandó bizottság is támogatott:
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„Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Kibővíti a pályázók körét a Cegléd város településképi követelményei alkalmazásának
önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításával.
2. Kiegészíti az 1. pontban hivatkozott önkormányzati rendeletet - a mezővárosi, egyedi hangulatú
történelmi településkép megőrzése érdekében - Cegléd Város Településkép Védelméről szóló
37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szerinti
2.1. „belváros - városmag” településképi szempontból meghatározó területén, valamint
2.2. a 10. melléklet szerinti területi védelem alatt álló utcaszakaszokon lévő,
2.3. helyi egyedi védelem alatt nem álló ingatlanok

vonatkozásában.
3. Felkéri a Főjegyzőt az rendelettervezet szakmai előkészítésére az 1. és 2. pontban rögzített
feltételek, valamint a május 19-ei ülésre előkészített rendelettervezet alapján.
4. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. június 23.

Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző”

Dr. Ferenczi Norbert: köszöni a hivatal együttműködését a határozati javaslat megfogalmazásával
kapcsolatban, a levélváltásból került át ez a szöveg, ami majd alapja lesz a rendeletmódosításnak,
ami júniusban visszakerül a testület elé. Javaslata úgy szólt, hogy a Képviselő-testület „ki kívánja
bővíteni a pályázók körét…”, illetve „ki kívánja egészíteni az 1. pontban hivatkozott
önkormányzati rendeletet…” (hiszen ezzel még a kiegészítés nem történik meg) „… a mezővárosi,
egyedi hangulatú történelmi településkép megőrzése érdekében.” Teljesen a hivatalra bízza, hogy
ezt milyen részletezéssel teszi meg a későbbiekben. Az is nagyon jó, ami ide van írva, ezzel is már
majdnem meg tudták volna oldani ezen az ülésen is a kérdést, dicséretes, hogy előre gondolkodnak,
de csak eddig az egy mondatig mondta jegyzőkönyvbe, a 2.1., 2.2. és 2.3. pontokat már nem
mondta jegyzőkönyvbe. A 2. pont törzse marad tehát, a többi részlet pedig később kerül
kidolgozásra.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a 2.1., 2.2. és 2.3.
pontok nélkül. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta azt és meghozta határozatát.
184/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Ki kívánja bővíteni a pályázók körét a Cegléd város településképi követelményei
alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V. 30.) önkormányzati
rendelet módosításával.
2.) Ki kívánja egészíteni az 1. pontban hivatkozott önkormányzati rendeletet - a mezővárosi,
egyedi hangulatú történelmi településkép megőrzése érdekében - Cegléd Város
Településkép Védelméről szóló 37/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szerint.
3.) Felkéri a Főjegyzőt az rendelettervezet szakmai előkészítésére az 1. és 2. pontban rögzített
feltételek, valamint a május 19-ei ülésre előkészített rendelettervezet alapján.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. június 23.

Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
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#6900
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol

13.) NAPIREND: Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2022. I. negyedévi pénzügyi
helyzetéről
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Dr. Ferenczi Norbert: volt egy olyan korábbi döntés, hogy rendszeres tájékoztatót szeretnének
kapni arról, hogy hogyan áll a likviditási helyzet. Ez egy darabig szóbeli tájékoztatásként hangzott
el, nemcsak negyedévente, hanem minden hónapban. Kéri, hogy erre a gyakorlatra térjenek vissza
majd havi jelleggel, mert a Képviselő-testületnek van egy döntése arra vonatkozóan, hogy egyes
költségvetési sorokat milyen prioritások mentén kíván végrehajtani. Ezzel kapcsolatban a
rendszeres visszajelzések nagyon fontosak havi szinten, hogy lássák, hol tartanak.
A jelen előterjesztésből tudnak tájékozódni, március 31-i fordulónapra.
Kéri, hogy a havi rendszeres tájékoztatás történjen meg ismét az üléseken az Egyebek napirendi
pontban. Ha ezzel kapcsolatban felkészítő anyag is készül polgármester úr részére, és azt
megkaphatják, az külön is jó lenne.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.
185/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata 2022. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített
beszámolót.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

#6901
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
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Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Rimóczi Gábor

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

14.) NAPIREND: 2021. évi költségvetés előirányzat-módosítások II. – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és javasolják azt elfogadásra a
testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta azt és megalkotta rendeletét.
A 12/2022. (V. 26.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 14/a sz. melléklete.
#6902
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

15.) NAPIREND: Zárszámadás Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
végrehajtásáról – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolják a testületnek. Köszönti az ülésen Gulyás Csaba könyvvizsgáló urat.
Dr. Ferenczi Norbert: egy zárszámadáskor többet szoktak hallani a polgármesteri székből, mint azt
a kérdést, hogy van-e a napirendhez kérdés, javaslat, hiszen az előző évi költségvetés teljesüléséről
van szó. Ha megérdemel annyit a testület, hogy néhány szóban a polgármester úr beszél a
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költségvetés teljesüléséről, akkor azt megköszönik.
A többségi frakció figyelemfelhívó határozati javaslattal fog élni az egyik határozattal
kapcsolatban. Természetesen támogatják a zárszámadást, nagyon szépen köszönik a hivatal erőn
felüli munkáját ezzel kapcsolatban, meg fogják szavazni a zárszámadást és a kapcsolódóan előjövő
határozatokat is. Az egyik ilyen a belső kontrollrendszer működéséről szóló határozat. A belső
kontrollrendszer szabályairól szóló kormányrendelet szerint a jegyző a felelős ezért a hivatal ill. az
önkormányzat vonatkozásában. Ezek a nyilatkozatok rendben is vannak, jól vannak előkészítve,
viszont úgy találták, hogy az intézmények fogalomhasználatánál van mit javítani az anyagon.
Nem kívánják az anyag kockázatát növelni azzal, hogy abban a határozatban, ami előttük van,
hoznak be új pontot és hívják fel ezekre a problémákra a figyelmet, hanem egy külön határozatban,
amit nem kell mellékelni, a jövőre nézően lesz iránymutatása a többségi frakciónak ezen
mellékletekkel kapcsolatban. Azért tartja ezt rendkívül fontosnak, mert egy ÁSZ ellenőrzés
gyakran a költségvetéssel kezd és ezzel a határozattal végez, és ezt a bizonyos 1. sz. mellékletet
veszik elő először, ennek a belső kontrollrendszerre vonatkozó, tulajdonképpen öndiagnózisát
veszik alapul az ellenőrzésnél.
Ezért fontos, hogy a következő időszakban erre kiemelt figyelmet fordítsanak és helyre tegyék
ezeket a nyilatkozatokat. Külön határozati javaslattal élnek, ami felhívja a hivatal figyelmét arra
nézvést, hogy a belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatok vonatkozásában a következő két
dologra legyen figyelemmel: 1. a FEUVE kifejezést nem használják már, ezt a jogalkotó kivezette
a gyakorlatból, és 2. nyilatkozni kell a gazdasági vezető képzésen való részvételéről. Ilyen
gazdasági vezetők nincsenek az intézményeknél, a gazdasági vezetői feladatokat itt látják el, ennek
megfelelő nyilatkozatokat kell majd tenni.
Nyilván meg lehet magyarázni ezeknek a dolgoknak a hiányát, mert itt van gazdasági vezető, aki
részt vett ezen a képzésen – ezek néha arculati problémák tudnak lenni, de amikor az ember végig
futtatja az ÁSZ öntesztjét ezzel kapcsolatban (ami ehhez a nyilatkozathoz van), akkor ezek a hibák
alapvetően kiütköznek és ki lehet őket szórni.
Arra már csak szóban hívja fel a figyelmet, hogy ezzel kapcsolatban létezik egy ÁSZ önteszt, amit
érdemes kitölteni, mert ezeknek a nyilatkozatoknak a tartalma – bármennyire is nem látszik
sarkalatosnak, hiszen inkább a számokkal foglalkoznak – egy esetleges ellenőrzés függvényében a
későbbiekben nagyon fontos lehet.
Tehát ez egy külön előterjesztés, csak figyelemfelhívás, nem a konfliktuskeresés művészete
ügyében gyakorolják, hanem azért, hogy jobban tudjanak dolgozni a későbbiekben.
Dr. Csáky András: kéri, hogy írásban fogalmazza meg a képviselő úr a javaslatát, eléggé szétszórt
volt ez a hozzászólás. A bizottsági ülésen ezekről szó sem volt, a bizottsági ülésen a zárszámadás
teljes mértékben végig lett tárgyalva, de amennyiben ezt igényli a képviselő úr, akkor az előirányzat
főösszege 2021-ben. 9.080.725.550,- Ft volt, a kiadási előirányzat főösszegét 8.982.939.348 Ftban fogadták el, a költségvetés egyenlege 97.786.202,- Ft volt. Ennyiben lehet röviden
összefoglalni. Lehet a különböző sorokat taglalni. Úgy gondolja, mindenki a körmét rágva várja
ezeket az adatokat. Minden adat mindenkinek rendelkezésére áll, és ha bármilyen jellegű határozati
javaslat fogalmazódik meg, különösképpen, ha a jegyző tevékenységével kapcsolatban, azt írásban
kéri megtenni.
Dr. Ferenczi Norbert: fenntartja a javaslatot, véleménye szerint nem lehet elvitatni a jogot
önkormányzati képviselőtől, hogy felhívja a hivatal figyelmét arra, hogy a jövőre nézvést ne
használják a FEUVE kifejezést a beszámoló 1. sz. mellékletében az intézmények tekintetében,
illetve 2. pontként, hogy a gazdasági vezető képzésére vonatkozó nyilatkozatot korrigálni kell. Ezt
a két dolgot a jövőre nézve el kell végezni. Képviselőcsoportként hozzák ezt az indítványt, ez egy
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gyengesége a dolognak, de el fogják fogadni ezzel. Nem szabad újdonságként tekinteni arra, hogy
a képviselő elvégzi a munkáját, és elvégzi az anyagok áttekintésének a kötelezettségét. Valóban
nem merült fel a Gazdasági Bizottság ülésén, mert akkor még nem vette észre. Most észrevette,
mert a mellékleteket is elolvasta.
Nagyon alacsonyan teljesültek a beruházási kiadások, 18%-os a beruházási kiadások teljesülése a
zárszámadásban. Ez valószínűleg azért van, mert karácsonykor érkezett meg az a hatalmas összeg,
amit a sportcsarnokra kaptak. Jó lenne tudni majd a későbbiekben egy korrigált számot, hogy ha
ezt leszámítolják belőle, akkor a beruházási kiadások milyen módon teljesültek. Állandó
vesszőparipájuk az, hogy a likviditási helyzet olyan jó, hogy a határozatokból a városvezetés sokkal
több beruházást tudna megvalósítani, ill. időben megrendelni. Egyik beszámolóban megjelenő
sarkalatos eleme ennek, hogy a tervezett beruházások milyen százalékban teljesülnek. Amikor ez
a zárszámadásban 18%-ra jön ki, akkor elvárná az ember, hogy legalább szóban indoklást kapna
és ne magának kelljen megfejtenie, hogy ez a sportcsarnokkal kapcsolatban jön. Jó lenne nem saját
maguknak kisilabizálni, hogy mi van emögött a bődületesen alacsonynak látszó szám mögött. Ha
ezt minden szó nélkül átengedik és meg sem kérdezik, akkor ezzel kapcsolatban szegénységi
bizonyítványt állít ki magáról a Képviselő-testület.
Dr. Csáky András: természetesen soha senki, különösképpen ő nem vonta kétségbe azt, hogy a
képviselőknek joga van előterjesztést benyújtani. Ismételten azt tudja mondani, a bizottsági ülések
azért vannak, hogy aprólékosan áttanulmányozzák az anyagokat. Különben a képviselő úr
nagyrészt meg is adta saját maga részére a választ, valóban az év utolsó napjaiban érkeztek be és
parkolnak olyan pályázati pénzek (pl. a bölcsődéhez kapcsolódó pályázati és plusz pénzeket jelöl
meg), amelyek ezt az aránytalanságot okozzák. Most is azt tudja mondani, hogy csak akkor
rendelnek meg bármiféle beruházást, ha annak fedezete a számlán rendelkezésre áll. A meg nem
érkezett pénzre nem szoktak megrendelni ilyet.
A beruházásokat illetően, kb. 2-3 hete frakcióvezető uraknak is elküldte a beruházásokkal
kapcsolatos részletes beszámolót, hogy mi az, ami megvalósult, vagy folyamatban van vagy
tervezés alatt van. Vagy nem sikerült még tanulmányoznia ezt a képviselő úrnak, vagy elfelejtette
az ezzel kapcsolatos tájékoztatást.
Ismételten kéri, hogy a képviselő úr a kéréseit írásban nyújtsa be.
Dr. Ferenczi Norbert (ügyrend): kéri, hogy szavazzanak a javaslatáról, az SzMSz előírja ezt.
Dr. Csáky András: 10 perc szünetet rendel el, kéri, hogy írásban fogalmazza meg a képviselő úr az
ezzel kapcsolatos javaslatát.
Dr. Ferenczi Norbert: nem fogja írásban megfogalmazni a javaslatot.
Dr. Csáky András: ez esetben nem rendel el szünetet, Ferenczi képviselő úr figyelemfelhívó
javaslatát bocsátja szavazásra, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 6
tartózkodás mellett elfogadta azt és meghozta határozatát.
186/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
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1.) Felhívja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal figyelmét arra, hogy a költségvetési
szerveinél működtetett belső kontrollrendszer tekintetében a jövőben legyen figyelemmel arra,
hogy a
1.1. A FEUVE kifejezést ne használja a beszámoló mellékletében az intézmények
tekintetében.
1.2. A gazdasági vezető képzésére vonatkozó nyilatkozatot korrigálja.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6903
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Tart.
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
Fehér István
Tart.
Földi Áron
Tart.
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot a belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozatok
elfogadásáról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a
javaslatot és meghozta határozatát.
187/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja az Cegléd Város Önkormányzata költségvetési szerveinél működtetett belső
kontrollrendszerről készített 2021. évi vezetői nyilatkozatokat az alábbiak szerint:
a.) Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői nyilatkozata
b.) Cegléd Város Önkormányzat vezetői nyilatkozata
c.) Széchenyi Úti Óvoda intézményvezető vezetői nyilatkozata
d.) Pesti Úti Óvoda intézményvezető vezetői nyilatkozata
e.) Lövész Utcai Óvoda intézményvezető vezetői nyilatkozata
f.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézményvezető vezetői nyilatkozata
g.) Kossuth Múzeum intézményvezető vezetői nyilatkozata
h.) Ceglédi Városi Könyvtár intézményvezető vezetői nyilatkozata
2.) Utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
# 6904
Dr. Czinege Imre
Dr. Csáky András polgármester úr
Fehér István
Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
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Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
László Ágnes
Magyar Károly
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
Rimóczi Gábor

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és megalkotta rendeletét.
A 13/2022. (V. 26.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 15/a sz. melléklete.
# 6905
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

16.) NAPIREND: 2021. évi Maradvány elszámolása
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a
javaslatot és meghozta határozatát.
188/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Megállapítja Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi maradványát 5.850.553.801 Ft-ban az 1.
melléklet szerint.
2.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata és Intézményeinek 2021. évi maradvány kimutatását
a 2. mellékletben foglaltak szerint.
3.) Az Intézmények 2021. évi maradványát 20.762.708 Ft összegben elvonja, fedezeti forrást nem
képez.
4.) Az Önkormányzat az 5.803.484.556 Ft maradványát a megtervezett működési és felhalmozási
kiadások teljesítésére fordítja.
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4.1. Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi előirányzat-módosítás szükséges:
4.1.1. finanszírozási bevétel növekedik 2.380.137.903 Ft-tal;
4.1.2. felhalmozási kiadás növekedik 2.000.000.000 Ft-tal;
4.1.3. dologi kiadás növekedik 380.137.903 Ft-tal.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6906
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

17.) NAPIREND: 2022. évi közbeszerzési terv módosítása
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a
Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
189/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Módosítja a 96/2022. (III. 24.) Ök. határozattal jóváhagyott 2022. évi közbeszerzési tervet a
jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint.
2.) Megállapítja, hogy nincs olyan beszerzés, amely a központosított közbeszerzéshez történő
csatlakozást igényel.
3.) Egyik eljárásban sem alkalmazza a Kbt. 33. §, 34. § és 114. § (11) bekezdésében a fenntartott
szerződésekre vonatkozó előírásokat, az eljárásokban az ajánlattevők részvételi jogát nem
kívánja korlátozni, fenntartani.
4.) Egyik eljárásban sem él azzal a jogával, hogy a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntést magához vonja.
5.) Felhatalmazza a polgármestert a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként
megkötésre kerülő szerződés aláírására.
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6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

Cegléd Város Önkormányzatának 2022. évi – módosított - közbeszerzési terve
Jóváhagyva a 189/2022. (IV. 19.) számú önkormányzati határozattal
Sorszám

A közbeszerzés tárgya

Árubeszerzés
Cegléd Város Önkormányzata,
valamint intézményei és
gazdasági társaságai
1.
vonatkozásában (csoportos)
földgázbeszerzés a 2022.
október 01. – 2024. október 01.
közötti szerződéses időszakra

A közbeszerzés tervezett
mennyisége

A
Tervezett
közbeszerzésre
eljárás
irányadó
fajtája
eljárásrend

Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

I.

2.

~487.000 m3
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)

bútorok és egyéb berendezési tárgyak,
PM_Bölcsődefejlesztés 2019/19
informatikai és egyéb eszközök
pályázat keretében
(A pontos mennyiségi adatok a
eszközbeszerzés
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)

Uniós

Kbt. 81. §
szerinti nyílt
eljárás

2022. II.
negyedév

2024. IV.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 112. §
(1)
bekezdés b)
pontja
szerinti nyílt
eljárás

2022. III.
negyedév

2023. II.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. §
szerinti nyílt
eljárás

2022. II.
negyedév

2022. IV.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. §
szerinti nyílt 2022. I. negyedév
eljárás

2023. II.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 112. §
(1)
bekezdés b)
pontja
szerinti nyílt
eljárás

2022. II.
negyedév

2023. II.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 112. §
(1)
bekezdés b)
pontja
szerinti nyílt
eljárás

2022. II.
negyedév

2022. IV.
negyedév

Nemzeti

Kbt. 115. §
szerinti nyílt
eljárás

2022. II.
negyedév

2022. IV.
negyedév

II. Építési beruházás

1.

Csengettyűs utca felújítása

2.

Út és járdaburkolatok
állagmegóvása Cegléd

3.

„Külterületi helyi közutak
fejlesztése VP6-7.2.1.1-21”
pályázat keretében „Örkényi út
fejlesztése Cegléden”

4.

Vállalkozási szerződés ipari
területek bővítésére az Északi
Ipari-kereskedelmi övezetben
Cegléden a VEKOP-1.2.2-152016-00005 kódszámú pályázat
keretében II.

5.

Belterületi utak fejlesztése
Cegléden

A Csengettyűs utca felújítása az úttest
újraburkolásával összesen 928 m2
területen, 225 fm szegélysor bontása
és újraépítése, 1 db öntött aknafedlap
és víznyelőrács szintbe helyezése
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
A keretszerződés 1 éves időtartama
alatt Cegléd város közigazgatási
területén lévő önkormányzati kezelésű
út és járdaburkolatok karbantartása.
Az elvégzendő munkák pontos
mennyisége előre nem
meghatározható.
Az Örkényi út felújítása az úttest
újraburkolásával összesen 2125 m
hosszan, csapadékvízelvezetés
rendezésével
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
Szolgáltatóház megépítése: beépített
bruttó alapterület összesen 289,86 m2
és kapcsolódó közműépítés.
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
A város területén lévő belterületi
utcákban útburkolat csere és
csapadékvízelvezetés rendezése.
(A pontos mennyiségi adatok a
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
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Sorszám

6.

7.

III.

1.

2.

3.

IV.
V.

A
Az eljárás
Tervezett
közbeszerzésre
megindításának
eljárás
irányadó
tervezett
fajtája
eljárásrend
időpontja
A 2022. évben megépítésre kerülő
Kbt. 112. §
bölcsődeépület tekintetében napelem
(1)
PM_Bölcsődefejlesztés 2019/19
kivitelezése
bekezdés b)
2022. III.
pályázat keretében napelem
Nemzeti
(A pontos mennyiségi adatok a
pontja
negyedév
kivitelezése
közbeszerzési dokumentumban
szerinti nyílt
kerülnek meghatározásra.)
eljárás
Cegléd város Öregszőlő városrészében
vízhálózat kiépítése
Kbt. 115. §
Közműhálózat bővítése az
2022. II.
(A pontos mennyiségi adatok a
Nemzeti
szerinti nyílt
Öregszőlő városrészben
negyedév
közbeszerzési dokumentumban
eljárás
kerülnek meghatározásra.)
Szolgáltatás-megrendelés
A KEHOP-2.2.2-15-2019-00142
Ceglédi szennyvíztisztító telep
Kbt. 112. §
korszerűsítése, fejlesztése című
(1)
A KEHOP-2.2.2-15-2019pályázathoz kapcsolódó teljeskörű
bekezdés b)
2022. II.
00142 projekt PR, tájékoztatási nyilvánosság biztosítási feladatok
Nemzeti
pontja
negyedév
feladatok ellátása
ellátása.
szerinti nyílt
(A pontos mennyiségi adatok a
eljárás
közbeszerzési dokumentumban
kerülnek meghatározásra.)
a város közigazgatási területén lévő
Kbt. 112. §
közvilágítás és díszkivilágítás aktív
(1)
Közvilágítás aktív elemeinek
elemeinek üzemeltetése
bekezdés b)
2022. III.
Nemzeti
üzemeltetése
(A pontos mennyiségi adatok a
pontja
negyedév
közbeszerzési dokumentumban
szerinti nyílt
kerülnek meghatározásra.)
eljárás
Fenntartható Energia és
Kbt. 112. §
Klímastratégia (SECAP),
(1)
adatvagyonstratégia
bekezdés b)
Stratégiai dokumentumok
2022. II.
Nemzeti
pontja
elkészítése
negyedév
szerinti
nyílt
eljárás
Építési koncesszió
nincs
–
–
–
–
Szolgáltatási koncesszió
nincs
–
–
–
–
A közbeszerzés tárgya

A közbeszerzés tervezett
mennyisége

A szerződés
teljesítésének
várható
időpontja

2023. II.
negyedév

2023. IV.
negyedév

2023. IV.
negyedév

2024. IV.
negyedév

2023. II.
negyedév

–
–

Kelt Cegléd, 2022. május ...
Dr. Csáky András
polgármester
# 6907
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol
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18.) NAPIREND: Rendelettervezet a gyermekétkeztetés igénybevételéről - Rendelet
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság és a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek. Az
előterjesztés annyival egészül ki, hogy a kulcstartó kártyák beszerzésére 2 millió forintos forrást
kértek, azonban mivel időközben a gimnázium átmenetileg kitelepül az Evig volt irodaházába, és
ezt a kiépítést ott is meg kell valósítani, hogy a gyerekeknek étkezést tudjanak megvalósítani, ezért
plusz 1 millió forintot, tehát összesen 3 millió forintos keretet kérnek a rendszer kiépítésére.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Szavazásra bocsátja a fenti kiegészítéssel a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselőtestület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta azt és megalkotta rendeletét.
A 14/2022. (V. 26.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 18/a sz. melléklete.
# 6908
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol

19.) NAPIREND: Hozzájárulás a Kossuth Ferenc utca 23. előtt botlatókő kihelyezéséhez
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság is megtárgyalta
és javasolják azt elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Dr. Ferenczi Norbert: véleménye szerint ez nem Képviselő-testületi hatáskör. El lehet magyarázni,
hogy ehhez tulajdonosi hozzájárulás kell, ez egy kb. akkora réztábla egy járdában, mint egy
mobiltelefon. Semmi nem írja elő a Képviselő-testület kapcsolódó döntését. Nem kifogásolja, hogy
tulajdonosként ehhez elvi hozzájárulást adjanak, mert ez az erőszaktevés módszere a Képviselőtestület rendeletein, hogy tulajdonosi hozzájárulást kér az előterjesztő, azaz a polgármester ezzel
kapcsolatban, holott sem a személlyel kapcsolatban nincs semmi mellékelve az anyagban, és a
kapcsolódó rendelet sem került alkalmazásra, sem a településképi, sem pedig a közterület
használattal kapcsolatban. Pedig a közterület használatának a 30/2011-es rendelete a polgármester
hatáskörébe utalja azt, hogy a közterületen miket lehet elhelyezni. Úgyhogy ha már belehúzták a
testületet abba a csőbe, hogy erről tulajdonosként dönteni kell, akkor boldogan döntenek erről
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tulajdonosként. Javasolja, azt a határozatot fogadják el, hogy tulajdonosként nem kifogásolja a
Kossuth Ferenc utca 23. elé botlatókő elhelyezését, ugyanakkor felkéri a polgármestert arra, hogy
a 30/2011-es önkormányzati rendelet szerint a közterület használattal kapcsolatban hozzon döntést.
Ez a rendelet egyébként magával fogja hozni azt is, hogy településképi eljárást is le kell folytatni,
ezen eljárás során pedig ki fog derülni az, hogy mit akarnak erre ráírni és hogy milyen hatása lesz
a városarculatra, és talán eljutnak addig is, hogy megtudják, ki ez az úr.
Dr. Csáky András: úgy gondolja, elég részletes tájékoztatást tartalmaz a beadvány ezzel
kapcsolatban. Lehet, hogy a kannaszobor és a pelikán szobor is kérdéses, hogy milyen hatáskörbe
tartozik.
Tehát akkor nem kíván a testület ezzel kapcsolatban állást foglalni?
Dr. Ferenczi Norbert: tehát Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként
nem kifogásolja, hogy a Kossuth Ferenc utca 23. szám elé botlatókő kerüljön. Felkéri a
polgármestert, hogy a 30/2011. számú önkormányzati rendeletnek megfelelően folytassa le a
szükséges eljárást a közterület használatra vonatkozóan.
Dr. Csáky András: ismételten azt tudja mondani, a bizottsági ülések azért vannak, hogy ezeket a
szakmai kérdéseket tisztázzák. Ez akkor még nem merült fel, de természetesen a képviselő úr által
előterjesztett javaslatot teszi fel szavazásra.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta és meghozta határozatát. Így az eredeti előterjesztésről nem kell szavazni.
190/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Tulajdonosként nem kifogásolja a Kossuth Ferenc utca 23. szám előtt található, az
önkormányzat tulajdonában álló Cegléd, belterület 2710/10 helyrajzi számú közterületen
botlatókő történő elhelyezését.
2.) Felkéri a Polgármestert, hogy a közterületek használatának rendjéről és feltételeiről szóló
30/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendeletnek megfelelően folytassa le a szükséges eljárást a
közterület használatra vonatkozóan.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és
a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6909
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Tart.
Fehér István
Tart.
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol
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20.) NAPIREND: A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása Rendelet
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a testületnek a rendelet-tervezetet.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta azt és megalkotta rendeletét.
A 15/2022. (V. 26.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 20/a sz. melléklete.
# 6910
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

21.) NAPIREND: 2022. évi önkormányzati sporttámogatási keretösszegre beérkezett pályázatok
elbírálása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztésben egy arányos elosztásra tett javaslatot, ezt a Humán Bizottság
teljes mértékben átírta, ennek megfelelően a Gerje Basket Kft. 7 millió forintot, a Ceglédi
Kézilabda Klub Sportegyesület 45 millió forintot, a Ceglédi Kék Cápák Sportegyesület 3 millió
forintot, a Ceglédi Kosárlabda Egyesület 3 millió forintot, a CEVASPORT Kft. 10 millió forintot
és a Ceglédi Vasutas Sportegyesület 7 millió forintot kapna.
Dr. Ferenczi Norbert: a közvélemény tájékoztatása érdekében mondja el, hogy az önkormányzat
kifejezetten küzd azokkal a kintlévőségeivel, amik a sportegyesületekkel szemben állnak fenn. Ezt
a költségvetéskor kifejezetten kockázatként értékelte az előterjesztő is. Ezt a kockázatot
csökkentette a Képviselő-testület azzal, hogy a Fidesz frakció javaslatára beépült a kapcsolódó
rendeletbe az, hogy tartozásokat lehet elengedni. Felhívja a figyelmet arra, hogy az előterjesztésük
ezeknek a tartozásoknak az elengedésére fókuszál, és ezzel a módszerrel gyakorlatilag csökkentik
a kockázatot, illetve a költségvetés likviditási helyzetét javítják, hiszen csak tartozást engednek el,
és nem kell ténylegesen kifizetni ezeket az összegeket. Ha polgármester úr javaslatából indulnak
ki, akkor például a CEKK-nek nyújtott összeg több, mint kétszerese az elmúlt évben folyósított
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összegnek, amivel kapcsolatban semmilyen indokolást nem kaptak, illetve teljesen ellentétes az
eddigi gyakorlattal.
Javaslatuk abban áll, hogy a legnagyobb tartozást – csökkentve ezzel a kockázatot – a kézilabdának
elengedik, az összes többi pedig pontosan abban az arányban kapta meg a támogatását, mint az
elmúlt évben. Ez még jelenti azt is, hogy a foci 10 millió forintot kap úgy támogatásként szintén,
hogy elengedésre kerül a követelés. Tehát szintén csökkenteni fogja a kintlévőségeket. Ugyanez a
helyzet a férfi kosárlabdával kapcsolatban: a neki nyújtott támogatást is „elnyeli” az a tartozás, ami
fennáll az önkormányzattal szemben. Logikájuk ez volt, polgármester úr logikáját nem találták meg
az előterjesztésben, ezért fogalmaztak meg saját javaslatot.
Dr. Csáky András: el kellett volna olvasni az előterjesztést, különben a Ceglédi Kézilabda
Sportklub, azon kívül, hogy a teljes tartozását elengedik, plusz 10 millió forintban részesül. Ne
felejtsék el, hogy akkor, amikor ezek a sportegyesületek, mint visszatérítendő támogatást
igényelték az önkormányzattól ezeket a pénzeket, akkor letették az esküt arra, hogy vissza fogják
fizetni ezeket az összegeket. Néhány egyesület esetében évek óta görgetik maguk előtt ezt a
tartozást, mindenfajta kamatfelírás nélkül. Miután a Gerje Basket-nek ilyen hatalmas összeg lett az
idei évben beállítva, lényegében a tartozás csökkenés mértéke kb. ugyanakkora, mint ami most be
lett állítva, csak arányosan, tisztességesen elosztva a különböző sportegyesületek között.
Dr. Ferenczi Norbert: ha kifogásolja a polgármester úr azokat a támogatásokat, amiket a sportnak
juttattak, és a módszert, ahogyan ezeket a sportnak juttattak, és azt, hogy a sportegyesületek ezt
nem fizették vissza, akkor még saját hatáskörben is tud olyan beszedési eljárásokat indítani ezekkel
az egyesületekkel szemben, amik a polgármester úr hozzászólása mögött rejlő szándékot
érvényesíteni tudják, azaz hogy ne engedjék el ezeket a tartozásokat. Ugyanis ha nem engedik el a
kézilabdának a 35 milliós tartozását, akkor azt be kell hajtani. De akkor meg kellene tenni a
szükséges intézkedéseket a behajtás érdekében, nem kellene elbújni a Képviselő-testületi többség
mögé, hanem ki kellene állni és azt mondani, hogy azt szeretné, ezt hajtsuk be, és beszedési eljárást
indít el. De akkor ezt fel kell vállalni, és nem csak egy olyan előterjesztést tenni, ami mögött ez
csak lehetőségként húzódik, aztán majd a Képviselő-testület görgeti ezt maga előtt akár a
következő ciklusban is.
Dr. Csáky András: a létrejött támogatási szerződések jelentős mértékben megkötik a kezet, ezek
jóval korábban aláírt szerződések voltak. Megnyugtatja képviselő urat, kérte a Pénzügyi irodát,
hogy ha újabb ilyen visszatérítendő támogatással kapcsolatos szerződéseket kötnek, akkor azok a
jogi lehetőségek magában a szerződésben benne legyenek, hogy érvényesíteni tudják az adófizetők
pénzének beszedését.
Imregi Tibor: pénzekről van szó ugyan, de ne felejtsék el, hogy a pénz mögött teljesítmények és
sikerek állnak, az összes egyesület és csapat esetében. A polgármester úr kiemelte a kézilabdát. A
kézilabda csapat az NB I kapujában áll, a nulláról indulva, és önerőből felhozva magát idáig. Ilyen
teljesítménynél a városnak is kötelessége hozzájárulni ahhoz, hogy a csapat tovább tudjon lépni.
Dr. Csáky András: a kézilabda is a kiemelt sportágak között van, ha országosan nézik, akkor
százmilliárdokat költenek az adófizetők pénzéből a sportegyesületekre. Az ember el tudná várni
azt, hogy a központi szervezetek támogassák ezeket a kiváló eredményeket valóban felmutató
egyesületeket. Ez is hozzátartozik az igazsághoz.
Földi Áron: felhívja a figyelmet a terminológiára. Elengedésről ne beszéljenek, mert itt arról van
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szó, hogy arra kaptak lehetőséget a sportegyesületek, hogy a számukra egyébként is nyújtandó
támogatásukból most tudnak törleszteni vissza. Tehát nem engedték el az adósságot, ezt a
támogatást egyébként is megkapták volna, fordíthatnák működésre, de most nem tudják arra
fordítani, tehát nem elengedték a tartozást.
Dr. Csáky András: emlékezteti a képviselő urat, hogy amikor például a kézilabda egyesületnek
meg lett ítélve az összeg, akkor zajlott le az a botrány (Jaguar botránynak lehet nevezni), amikor
az állami forrásból nem feltétlenül magának a sportegyesületnek a működésére fordítottak az
egyesületek, akkor jelezte, hogy biztos abban, hogy ezek elengedésre kerülnek. Hogy mi a
technika, az más kérdés. Lehet így is nevezni, ahogy a képviselő úr mondta, de ez tulajdonképpen
azt jelenti, hogy megszabadították az adósságuktól.
Imregi Tibor: bármelyik sportegyesület nevében kikéri, hogy az egyesületek nem jó célra fordítják
a pénzt. Semmiféle botrányról nem beszélhetnek. attól függetlenül ugyanúgy kormányzati
támogatást is kaptak. Az a támogatás, amit a várostól kap bármelyik egyesület, annak működéséhez
képest csak csepp a tengerben. Közpénzből, de a köz javára is dolgoznak, össze kell számolni
azokat az embereket, akik hétről-hétre országos szinten kijárnak a kézilabda, futball, kosárlabda
mérkőzésekre. Ezt is el kellene törölni? Be kell zárni ezeket a kapukat és ezektől az emberektől el
kell venni a szórakozás lehetőségét?
Dr. Ferenczi Norbert: pontosítást tesz. A kézilabda esetében, a 35 millió forint elengedésével
kapcsolatban: ez alatt a városvezetés alatt döntöttek erről a dologról, és a polgármester úr volt
felhatalmazva arra, hogy a kapcsolódó szerződést megkösse. Tehát a részletekkel kapcsolatban a
polgármesternek kellett intézkednie, és hogy ez milyen módon követelhető vagy nem követelhető
vissza, az teljesen ehhez a ciklushoz köthető. Ebben a ciklusban döntöttek tehát arról a 35 millió
forintról, amit ha ilyen módon nem elengednek, hanem úgy adnak oda, hogy nem kell odaadják,
akkor a likviditási helyzetet javítja. Ugyanúgy beleesett a polgármester úr is abba a csapdába,
amibe minden, ebben a székben ülő polgármester eddig beleesett, de ezt valahogy kezelni kell.
Ebben ők partnerek, nem adnak teret olyan előterjesztéseknek, amik újra kinyitják Pandora
szelencéjét, és feszültséget akarnak teremteni akár a Képviselő-testület, akár a hivatal vagy akár a
polgármester irányából az egyesületek felé. Kiállnak ezen eredmények mellett, amit Imregi Tibor
már elmondott.
Dr. Csáky András: őszintén bevallja, hibázott. Grál lovagok ígéretének hitt ezek szerint.
Hangsúlyozza: ez korrigálásra került, az új szerződések teljesen más jelleggel fognak megköttetni.
Fehér István: úgy látja, átmentek népszerűség hajhászó hozzászólásokba. Az előterjesztés 5.
bekezdésében lévő megfogalmazás ad lehetőséget arra, hogy az egyesületek ill. a pályázók a
pályázaton elnyert összegből a tartozásaikat fizessék. Ebben nem olvas olyanról, hogy újabb
elengedésről lenne szó, azt pedig pláne furának tartja, hogy jónéhányan sportemberek voltak
korábban, és most sportellenesnek próbálják feltüntetni egymást, ha maximálisan nem próbálnak
támogatást adni. Ezt vállalja, ha kell, de itt most nem erről van szó.
Olyan mértékben eltértek az eredeti témától, hogy az egész sportkoncepciót át kellene vizsgálni
ehhez, mert itt most csak arról van szó, hogy a keretösszeget elbírálják, de most már belementek a
különböző sportpolitikai ügyekbe is.
Imregi Tibor: annyit kíván még hozzátenni, hogy vitatkoznak ezeken az összegeken, de ne felejtsék
el, hogy az összegek mögött Cegléd városában jelen pillanatban a sportegyesületeknél durva
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számítás szerint több mint ezer gyermek sportol különféle korosztályokban, az egészségükért, vagy
azért, hogy egyszer majd ők is élsportolók lehessenek. Ezeket se hagyják figyelmen kívül.
Nemcsak arról a tizenegy-néhány játékosról van szó, aki NB 1 – NB 2-ben futballozik,
kézilabdázik, stb. Ebből az ezer gyerekből durván 280-300 fő a kézilabda klubnál van.
Dr. Csáky András: hozzá kell tenni azt is, hogy ezek a gyerekek havonta több ezer sőt tízezer
forintos tagdíjat fizetnek úgy, hogy egyetlen egy átvételi elismervényt a szülők még nem láttak.
Kónya Ágnes: Fehér István képviselő úrnak mondja, hogy a megkapott támogatást az egyesületek,
ha van tartozásuk, csak arra tudják fordítani, különben támogatásként nem kaphatják meg ezt a
pénzt. Tavaly is a CVSE elesett ettől a támogatástól, mert volt tartozása. Most ez a lehetőség, hogy
a tartozást ebből törlesszék le, így lehetőséget adva arra, hogy a város is a pénzéhez jusson, és az
egyesület is egyszer egyenesbe jöjjön.
Imregi Tibor: a kézilabda klubnál 3000 forint a havi tagdíj, és nem tizenegy-néhány ezer.
Fehér István: úgy értelmezi ezt a támogatást ill az adósságrendezést, hogy ez egy lehetőség, nem
köteles ebből visszafizetni. Tehát ez csak lehetőséget biztosít arra, hogy ebből az összegből
rendezze. Ha nem tudja rendezni, mert a működéséhez vagy egyébhez szükséges, akkor nem
rendezi a tartozását, az fennmarad. Nem lát kötelező felhasználást az előterjesztésben.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a módosított összegekkel a határozati
javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett
elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
191/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Támogatja az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és sporttámogatásról szóló
8/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján a 2022. évi önkormányzati sporttámogatási
keret jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban felsorolt pályázatait, az
abban megjelölt összegekkel a 2022. évi költségvetés Sportcélú támogatások előirányzata
terhére.
2.) Felkéri a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, a
támogatási szerződések megkötésére.
Határidő:1. pont esetén: azonnal
2. pont esetén: az anyagi fedezet
rendelkezésre állása esetén
folyamatos
# 6911
Dr. Ferenczi Norbert
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
Takátsné Györe Anett

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Felelős: dr. Csáky András polgármester

Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Tart.
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
Fehér István
Tart.
Földi Áron
Tart.
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol
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191/2022.(V. 19.) Ök. határozat melléklete
Javasolt támogatási
összeg

A TIPPMIX Női
NB1 A bajnokság
mérkőzéseinek
látogatottsága
változó, 50 és kb.
1000 fő között. Függ
a helyszíntől, a
mérkőző
csapatoktól.
A
legutóbbi
lezárt
szezonban
zárt
kapusan
kellett
mérkőzéseket
rendezni, a mostani
bajnokságban
a
mérkőzések nagy
részét
korlátozásokkal
lehetett
megrendezni. Hazai
mérkőzéseiken
jelenleg átlagosan
100-150 néző volt,
mindez úgy, hogy
már második éve
Ceglédtől távol kell
rendezni a hazai
meccseket.

Az önkományzattal
szemben fennálló
tartozás

A sportszervezet
mérkőzéseire/versen
yeire vonatkozó
média érdeklődés

17 894 007 Ft

Mérkőzés vagy
verseny
népszerűsége, nézői
látogatottság

8 429 223 Ft

Működésre
jóváhagyott előző évi
TAO támogatási
keret

A sportfejlesztési program
elsősorban a női NBI/A
csapat működtetésében, és a
tehetséggondozásban
nyilvánul meg. A Magyar
Kosárlabdázók Országos
Szövetsége,
valamint
Cegléd
sportkoncepciójához
igazodva nagyon fontos a
fiatal tehetségek segítése
.Az utánpótlás nevelésen
belül a fő cél a sportolói
létszám növelése,
így
kialakul
egy
ideális
rendszer,
amely
lépcsőzetesen épül fel és
megfelelően szolgálja a
kosárlabda sport fejlődését.

Szövetségi támogatás
mértéke

A foglalkoztatottak
létszáma
a
szezonban 19 fő.
Edzőik képesítése:
kosárlabdaedzői
mesterdiploma

Sportág-fejlesztési
célok bemutatása

2016-2017. szezon: a
Magyar Bajnokságban 3.
helyezés,
a
Magyar
Kupában 2. helyezés, az
Európa Kupában Európa
legjobb 8 csapata közé
bejutás,
az
Európa
Kupában
a
főtáblára
kerülés.
2017-2018.
szezon:
a
Magyar
Bajnokságban 5. helyezés,
2019-2020. szezon: a
Magyar Bajnokságban 9.
helyezés,
a
Magyar
Kupában szereplés, az
Európa Kupában-Európa
legjobb 16 csapata közé
bejutás,
2020-2021.
szezon:
Magyar
Bajnokságban 9. helyezés,
a
Magyar
Kupában
szereplés

A sportszervezet
által
foglalkoztatottak
száma, edzői
képesítések:

NBI/A (A
Magyar
Nemzeti
Bajnokság
legfelső
kategóriája)

Eredményesség
hazai és nemzetközi
szinten, országos
rangsor

Utánpótlás
nevelésük
a
Ceglédi EKKval, és a Gerje
Sport
Kft-vel
kötött
megállapodások
keretei
közt
valósul
meg.
Utánpótlás
sportfejlesztési
programjuk
elsődleges célja
az
utánpótlás
létszámának
növelése,
az
egészséges
életmódra
nevelés,
a
sportolási
lehetőség
biztosítása.

Felnőtt
korosztályban
versenyeztetett
csapat bajnoki
osztálya

6

Az utánpótlásnevelési rendszer
felépítettsége

72

Versenyeztetett
utánpótlás csapatok
száma

A felnőtt csapat
2006.
óta
szerepel
az
NB1/A csoportos
bajnokságban. A
Gerje Basket Kft.
2019-ben vette át
a felnőtt női
kosárlabda csapat
üzemeltetését.
2017-ben
Pest
Megye
Év
legjobb csapata
díjat, 2016-ban
és 2017-ben "Az
év csapata Cegléd
díj"-at
is
megkapták.

Igazolt utánpótlás
sportolók száma (fő)

Hagyomány

45 000 000
Ft

Pályázati cél
részletesen

Igényelt támogatás
összege

Cegléd,
Madár utca
11.

Pályázati cél

Gerje
Basket
Kft.

Székhelye

Pályázó neve

Sorszám
1.

Női,
felnőtt
kosárlabda
csapat Magyar
Bajnokságban
(NBI/A)
és
Kupában való
nevezésének,
szereplésének,
működésének
és a TAO
önrészének
finanszírozása
. Utánpótlás
nevelés
támogatása

A cél, hogy a felnőtt
csapat sikeres legyen és
a sikert meglovagolva
minél
több
fiatalt
nyerjenek
meg
a
sportágnak.
A
fiataloknak, valamint a
sportkedvelőknek
lehetőség biztosítása a
testmozgásra, hogy a
sportrendezvényeiken
kulturált körülmények
között
tudják
a
szabadidejüket eltölteni.
Szeretnének minél több
sporteseményt Ceglédre
hozni,
táborokat,
mérközéseket, kupákat
rendezni. További cél,
hogy eredményeikkel
öregbíteni tudják Cegléd
Város hírnevét nem csak
a hazai, de a nemzetközi
porondon is.

Weboldaluk
látogatottsága egy
szezon során kb.
15
ezres.
A
Fecebook
oldalnak kb. 1300
követője
van,
2021. október 1.
és 2022. március
29.
közötti
féléves
periódusban az
oldalon 10.942
aktivitás
volt
mérhető, csak a
videós tartalmak
13.247
elérést,
594
aktivitást
eredményeztek.
Instagramon 565
követő
van,
átlagosan
havi
5.000 megjelenés.
A
csapat
idegenben
lejátszott
mérkőzéseit az
Antenna
Hungária
MindiGo
szolgáltatásában
közvetítették
élőben.

7 000 000
Ft
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A sportszervezet
mérkőzéseire/versen
yeire vonatkozó
média érdeklődés

Az önkományzattal
szemben fennálló
tartozás

Javasolt támogatási
összeg

0 Ft

Mérkőzés vagy
verseny
népszerűsége, nézői
látogatottság

hét fő szakképzett
edző

A
nagyobb
ceglédi
rendezvények mindegyikén
rendszeresen megjelennek
azzal a céllal, hogy játékos
keretek között bemutassák
a kézilabda sportágat,
megszerettessék
a
gyerekekkel. A tervezett
sulikézi bajnokság és az
őszi, tavaszi kézilabda
kupák is azt a célt
szolgálják, hogy minél
szélesebb
körben
találkozzanak
olyan
tehetséges gyermekekkel,
akik
biztosíthatják
az
utánpótlás bázisuk jövőbeni
fennmaradását. Az edzőik
rendszeresen
továbbképzésen
vesznek
részt, így biztosított a
szakmai fejlődés is.

0 Ft

Működésre
jóváhagyott előző évi
TAO támogatási
keret

Az
egyesület
jelenleg 45 főt
foglalkoztat. 2 edző
D
licensz+tanári
diplomával, 10 edző
C licensz, 2 fő B
licensz, 3 fő A
lincensszel
rendelkezik.

Felnőtt csapat: a cél a stabil
NB I-es tagság minél több
ceglédi, illetve Cegléd
közeli fiatal magyar játékos
bevonásával.
Utánpótlás
csapatok: további gyerekek
bevonása
a
cél.
A
2021/2022-es
szezon
végére 300 fő körüli
utánpótlás bázis kialakítása.
Jelen évadtól az utánpótlás
korú játékosaink száma
jelentősen nőtt, hiszen a
Ceglédi KKSE csapataiba
épültek
be
a
törökszentmiklósi és az
abonyi gyerekek is.

Szövetségi támogatás
mértéke

A felnőtt csapat a 20202021-es szezonban az 5.
helyet szerezte meg az NB
II-ben. A serdülő csapat a
2019-2020-as szezonban
az első helyen végzett, a
2020-2021-es szezonban
pedig második helyen zárt.
Az ifi csapat a 2020-2021es szezonban az első
helyen végzett.

Sportág-fejlesztési
célok bemutatása

NB II.

A felnőtt és utánpótlás
csapatok jelenleg nem a
legmagasabb osztályban
játszanak,
de
megszámlálhatalan
azoknak a fiataloknak a
száma,
akiknek
pályafutása
Ceglédről
indult.
Egyelőre
a
nemzetközi színtérre nem
tudnak kilépni, de ha a
jelenleg
elindított
programjainknak
támogatókat
tudnak
megnyerni, úgy hosszabb
távon erre is van remény.

A sportszervezet
által
foglalkoztatottak
száma, edzői
képesítések:

NB1B

Eredményesség
hazai és nemzetközi
szinten, országos
rangsor

6

Felnőtt
korosztályban
versenyeztetett
csapat bajnoki
osztálya

108

20

Az utánpótlásnevelési rendszer
felépítettsége

Az egyesület 25
éves az idén,
tehát 2022-ben
már
negyed
százados
hagyománnyal
építik
a
női
kézilabdasport
iránti szeretetet,
tanítják
a
gyerekeket
és
igyekeznek minél
több
ceglédi
diákot sportolásra
bírni.

292

Versenyeztetett
utánpótlás csapatok
száma

A
Gál
József
Sportcsarnok felújítása
miatti TAO hátrány
kompenzálására kapott
visszatérítendő
önkormányzati
támogatás jóváírása

Az
1953-ban
alakult
ceglédi
férfi
kézilabda
szakosztály olyan
nagy
hagyományokkal
rendelkező
egyesület, amely
mindig
fontos
szerepet játszott a
város
sportéletében.
Első
bajnoki
mérkőzését 1954ben
játszotta.
1973-ban már az
NB
I
B
versenysorozatba
n léptek pályára.
1996-ban
az
egyesület
feljutott az első
osztályba.

Igazolt utánpótlás
sportolók száma (fő)

29 000 000
Ft

A pályázattal nyert
támogatás összegét az
egyesület a C/189377/2021. sz. szerződés
szerinti 35.000.000 Ft.,
azaz
harmincötmillió
forint
összegű
visszatérítendő
támogatás törlesztésére,
valamint a 2022. január
01. és 2022. december
31. között megvalósuló
sportcélú kiadásokra, az
egyesület működésének
támogatására,
utánpótlás-nevelésre,
valamint a fentiekkel
kapcsolatos TAO önrész
kifizetésre fordítja.

Hagyomány

60 000 000
Ft

Pályázati cél
részletesen

Cegléd,
Alkotmány
utca 1.

A Gál József
Sportcsarnok
felújítása
miatti
TAO
hátrány
kompenzálásá
ra
kapott
visszatérítend
ő
önkormányzat
i
támogatás
jóváírása

Igényelt támogatás
összege

Cegléd,
Újváros
szél 17.

Pályázati cél

Ceglédi
Kék
Cápák
Sporteg
yesület

Székhelye

3.

Pályázó neve

Sorszám
2.

Ceglédi
Kézilab
da Klub
Sport
Egyesül
et

A pályázattal
nyert
támogatás
összegét
az
egyesület
a
C/189377/2021. sz.
szerződés
szerinti
35.000.000
Ft.,
azaz
harmincötmill
ió
forint
összegű
visszatérítend
ő támogatás
törlesztésére,
valamint
a
2022. január
01. és 2022.
december 31.
között
megvalósuló
sportcélú
kiadásokra
fordítja.

Az
általános
iskolák
alsó
tagozatában
a
testnevelés órák
keretében
az
egyesület
szakképzett,
gyakorlott edzői
segítik
a
kézilabdát
megismertetni a
gyerekekkel.
Ezzel
párhuzamosan öt
általános
iskolában
tartanak
edzéseket
és
versenyeztetnek
csapatokat.
A
felső
tagozatokban a
jövőben
létrejöhetnek
sportosztályok,
ahol a szakmai
követelmények
szerinti
edzésterhelést
tudják biztosítani
a játékosoknak.
A
középiskolásokn
ak is szeretnék
megszervezni a
legmagasabb
szintű képzést.
Terveik szerint
belátható időn
belül a felnőtt
csapat gerincét
elsősorban
a
ceglédi, illetve a
környékbeli
fiatalok alkotják
majd.
Megállapodásuk
van a ceglédi
általános
iskolákkal, mely
szerint
kölcsönösen
segítik egymást a
diákok
"sportoktatásába
n", alkalmanként
bemutatókat
tartanak. Már 8
éves
kortól
biztosítanak
edzés
lehetőséget.
Jelenleg
U9,
U10, U12, U14,
serdülő és ifi
korosztályban
folyik szakmai
munka,
melyeken
szakképzett
edzők
dolgoznak.

143 970 262 Ft

A
felnőtt
mérkőzések több,
mint
800
fős
nézősereg
előtt
játszódnak.
Az
utánpótlás
mérkőzések eddig
szinte érdektelenek
voltak, most már
egyre
többen
kíváncsiak
az
utánpótlás
programnak
köszönhetően
a
fiatal tehetségekre
is. Közel 1.000 fős
nézőszám.

A
média
érdeklődés egyre
jobban fokozódik
a felnőtt csapat
mérkőzéseire.
Elindult
az
egyesület
YouTube
csatornája,
itt
élőben közvetítik
a
hazai
mérkőzéseket, ezt
több sport portál
és
a
vendégcsapatok
is több ezres
nézőszámban
nézik. A hazai
mérkőzéseket
hetente adásában
közvetíti
a
Ceglédi Tv is. A
mérkőzésekről a
megyei és helyi
hírportálok
is
beszámolnak.
Ceglédi
illetve
Dél-Pest megyei
Panoráma
újságban
nyomtatásban is
megjelennek
híreik.

35 000 000
Ft (a
visszatéríten
dő
támogatás
esedékesség
e: 2022.
december
31.)

45 000 000
Ft

31 061 943 Ft

Amíg
korlátozás
nélkül
tudták
fogadni
a
szurkolókat,
átlagban 300-500
néző látogatta a
felnőtt, ifi és serdülő
mérkőzéseket,
amelyeket
egy
napon, egymás után
kerültek
megrendezése.

A
média
érdeklődés
a
felnőtt
mérkőzéseikre
korlátozódik. A
helyi
televízió
szezononként 3-4
találkozót szokott
közvetíteni.

29 000 000
Ft

3 000 000
Ft
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A sportszervezet
mérkőzéseire/versen
yeire vonatkozó
média érdeklődés

Az önkományzattal
szemben fennálló
tartozás

Javasolt támogatási
összeg

41 796 568 Ft

Mérkőzés vagy
verseny
népszerűsége, nézői
látogatottság

0 Ft

Működésre
jóváhagyott előző évi
TAO támogatási
keret

Összhangban a szövetség
stratégiájával a sportág
népszerűsítését,
tömegesítését, a minőségi
edzői munka fejlesztését
tűzték ki célul. A pályázat
legfontosabb része az
utánpótlás korú játékosok
mezeinek, a szükséges
sporteszközök,
labdák
beszerzése, amelyek a
minőségi munkavégzéshez
elengedhetetlenek.
A
személyi
feltételek
megfelelő biztosítása az
utánpótlás
nevelésben
kardinális kérdés.

Szövetségi támogatás
mértéke

A
Ceglédi
Kosárlabda
Egyesület jelenleg
10
alkalmazottat
foglalkoztat, ebből
edzői képesítéssel 5
fő
rendelkezik,
továbbá gyakorlati
helyet biztosít egy
kosárlabda
edzői
tanfolyam tanulója
számára.

Sportág-fejlesztési
célok bemutatása

A felnőtt csapat jelenleg az
NBI/B csoportban a Zöld
csoport első helyén áll. A
26
meccsből
álló
alapszakaszban 21 meccs
megnyerése után a csapat
az első helyen zárt.
Jelenleg a rájátszás zajlik,
amely ha sikeresen zárul,
sikerül
kiharcolni
az
NBI.B Piros csoportba
történő feljutást.

A sportszervezet
által
foglalkoztatottak
száma, edzői
képesítések:

NBI/B Zöld
csoport

Eredményesség
hazai és nemzetközi
szinten, országos
rangsor

Felnőtt
korosztályban
versenyeztetett
csapat bajnoki
osztálya

5

Az utánpótlásnevelési rendszer
felépítettsége

199

Versenyeztetett
utánpótlás csapatok
száma

Igazolt utánpótlás
sportolók száma (fő)

Az
önkormányzattal
szemben
fennálló
tartozás
rendezése.
2021/2022.
évi
bajnokság végeztével,
legalább az iskolai tanév
végéig edzéslehetőség,
valamint 2022. július és
augusztus
hónapban
edzőtábor szervezése.
Augusztustól
a
korosztályok
felkészítése
a
bajnokságokra.
Általános iskolákban a
testnevelés
órák
megtartása,
középiskolákban sikeres
toborzó látogatások.

Hagyomány

28.680.000
Ft

Pályázati cél
részletesen

Igényelt támogatás
összege

Cegléd,
Rákóczi út
33.

Pályázati cél

Ceglédi
Kosárla
bda
Egyesül
et

Székhelye

Pályázó neve

Sorszám
4.

Az
önkormányzat
tal szemben
fennálló
tartozás
rendezése. Az
egyesület
működésének
támogatása,
kiemelt
figyelemmel
az utánpótlásnevelésre és
Cegléd
hírnevének
öregbítése.

Az
egyesület
1998-as
megalakulása óta
a felnőtt férfi
bajnokság NB II
és
NB
I/B
csoportos
bajnokságban is
szerepelt,
az
utánpótlás
nevelés
ekkor
még
hiányosságokkal
küzdött.
A
2016/2017.
évadtól
egyre
több
gyermek
vesz részt
az
edzéseken, így
már
több
utánpótlás
korosztály
szerepel
az
országos
bajnokságokban.

Az iskolalákkal
való
kiváló
kapcsolataik és a
toborzásoknak
köszönhetően
megugrott
a
legkisebb
korosztály
érdeklődése is a
kosárlabda iránt.
Jelenleg már az
U9
korosztályban is
indítanak
csapatot, rajtuk
kívül is egyre
többen járnak az
edzésekre. Erre
az
alapozásra
épül tovább a
sportág
utánpótlása
U11, U12, U14,
U16, U18, U20,
U23 - korosztály.
Minden
korosztályban
van
megfelelő
létszámú játékos
a bajnokságban
való
szerepléshez.

A két éve zajló
Covid-19
világjárvány
nagyban
visszavetette
a
nézők részvételét a
mérkőzéseken.
A
Ceglédi Gál József
Sportcsarnok
felújítási-átalakítási
munkálatai miatt az
edzések
és
a
mérkőzések
Szolnokon kerülnek
megrendezésre, így
a kezdetekben nehéz
dolog volt a nézők
kicsalogatása
a
meccsekre.
A
sikereknek
köszönhetően egyre
nagyobb
az
érdeklődés
a
mérkőzések iránt,
már nem csak a
szolnokiakat,
de
Ceglédről is sikerül
egyre több szurkolót
üdvözölni.

A
különböző
videómegosztó
felületek
lehetőséget
biztosítanak,
hogy
a
mérkőzéseket
élőben
tudják
sportkommentáto
r
közreműködéséve
l közvetíteni. A
klub
Facebook
oldala
és
weboldala igen
sikeresnek
bizonyul,
követőik száma
napról-napra nő,
bejegyzéseik
egyre több embert
érnek
el.
Mérkőzéseiket a
Cegléd
TV
gyakran közvetíti,
ami
nagyban
hozzájárul
az
egyesület
népszerűsítéséhez
, a szurkoló tábor
bővítéséhez.
A
Magyar
Kosárlabdázók
Országos
Szövetségének
honlapján,
valamint
több
sporttal,
azon
belül
is
kosárlabdával
foglalkozó
weboldal közölt
le cikkeket az idei
szezon során a
klub sikereiről.

28 680 000
Ft

3 000 000
Ft
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A sportszervezet
mérkőzéseire/versen
yeire vonatkozó
média érdeklődés

Az önkományzattal
szemben fennálló
tartozás

Javasolt támogatási
összeg

29 329 560 Ft

Mérkőzés vagy
verseny
népszerűsége, nézői
látogatottság

Végzettséggel
rendelkező
szakedző: 38 fő,
egyéb
foglalkoztatott: 40
fő

Asztalitenisz: minél több
ceglédi játékos bevonásával
elindulni a bajnokságban, a
MOATSZ
palánta
programba
való
kapcsolódás. Az utánpótlás
minőségi kinevelése, Ócsai
Máté ifjúsági válogatott
játékos
fejlődésének
elősegítése
nemzetközi
szinten is. Birkózás: cél, az
országos
egyesületi
rangsorban az 1-3. hely
között végezni, minden
korosztályból válogatottat
adni, gyerekek számának
növelése,
az
edzések
számának növelése, a
szakmai
munka
minőségének
javítása.
Judo:
cél,
a
működőképesség
megtartása,
taglétszám
növelése, az olimpiára
versenyző kijutattása, minél
több versenyzőt adni a
magyar
válogatottba.
Fitness: cél, a sport
megszerettetése,
az
utánpótlás nevelés már
óvodás kortól. Teke: cél, a
ceglédi pálya felújítása,
hogy növelni lehessen a
tömegsportban résztvevő
amatőr játékosok létszámát,
illetve az igazolt játékos
állományt.

30 000 000 Ft

Működésre
jóváhagyott előző évi
TAO támogatási
keret

Foglalkoztatott
játékosok
száma:
16, végzettséggel
rendelkező
szakedző: 3 fő,
egyéb
foglalkoztatott: 7 fő.

NB III-as bajnokságban
maradás mellett a fő cél
olyan játékosok nevelése a
felnőtt csapat számára, akik
kreatív, egyéni döntésekre
képesek. Rendelkeznek a
modern
labdarúgás
ismereteivel,
ezek
végrehajtásához szükséges
élettani háttérrel. Cél az
egyén
fejlesztése.
A
csapataink helyezése a
bajnokságban másodlagos.
Emellett
a
megfelelő
infrastruktúra kialakítására
is
folyamatos
erőfeszítéseket
teszünk,
hogy
egy
komplex
sporttelep alakulhasson ki a
Malomtó szélen.

Szövetségi támogatás
mértéke

Az
egyesület
a
Sportegyesületek Országos
Szövetségének ranglistáján
minden évben az első 50
egyesület között van. A
judo sportág a 2021-es
egyesületi rangsorban a 2.
helyen, a birkozás 2021ben a 9. helyen, míg az
asztalitenisz
a tavalyi
évben 6. helyet foglalta el.
2021-ben a hazai és
nemzetközi versenyeken
az ökölvívók 1 db első
helyezést és 3 db 2.
helyezést szereztek, a
fittness szakosztály 10 db
1. helyezést, 2 db 2.
helyezést, 4 db 3. helyezést
ért el.

Sportág-fejlesztési
célok bemutatása

Asztalitenis
z: NB I.,
NB
III.,
teke: NB II,
vízilabda:
OB I/B, OB
II.

2017/2018. NB II. 9.
helyezés, 2018/2019. NB
II.
18.
helyezés,
2019/2020. NB III. 3.
helyezés, 2020/2021. NB
III.
10.
helyezés,
2021/2022. jelenleg a 15.
hely

A sportszervezet
által
foglalkoztatottak
száma, edzői
képesítések:

19

Minden sportág
up
nevelési
rendszere
sportágspecifiku
s és egymástól
eltérően épülnek
fel,
de
általánosságban
elmondható,
hogy az adott
sportágtól
függően minél
korábban
kell
elkezdeni
a
nevelő munkát és
a fokozatosság és
egymásra épülés
jelentőségét kell
szem előtt tartani
a nevelőmunkát
végzőknek. Az
utánpótlás
nevelés alapja a
folyamatos
toborzó munka,
amely egy ilyen
sok
sportágas
városban
nem
könnyű feladat,
kihívást
jelent
minden
egyes
gyermek
megszerzése az
adott sportágnak.

NB III.

Eredményesség
hazai és nemzetközi
szinten, országos
rangsor

13

Felnőtt
korosztályban
versenyeztetett
csapat bajnoki
osztálya
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Az utánpótlásnevelési rendszer
felépítettsége

A
Ceglédi
Vasutas
Sport
Egyesület Cegléd
és Pest megye
első
számú
sportegyesülete.
85
éves
történelme során
számos világra
szóló eredményt
értek
el
a
sportolóik, és a
folyamatosan
kiváló utánpótlás
eredmények
fémjelezték
a
nevelő munkát.
13
szakosztályunkba
n jelenleg közel
nyolcszázan
sportolnak, ennek
95
százaléka
fiatal,
utánpótláskorú
sportoló.
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Versenyeztetett
utánpótlás csapatok
száma

25 000 000
Ft

A pályázati cél az
egyesület
szakosztályainak
működési
célú
támogatásának
biztosítása a megfelelő
infrastruktúra
és
humánerőforrás
kialakítása mellett. Jelen
pályázat által elnyert
támogatásból
előreláthatóan az alábbi
sportágak
szakosztályainak
működését
szeretnék
biztosítani: asztalitenisz,
birkózás, judo, fitness,
ökölvívás és teke. A
támogatási keretet az
alábbi
költségnemek
fedezésére
szeretnék
felhasználni: személyi
jellegű ráfordítás, anyagi
jellegű
ráfordítások,
igénybevett
szolgáltatások
ráfordítása, a 157/2016.
(VI.23.) Ök. határozat
alapján a 24726/2022/1
sz. szerződés szerint
még vissza nem fizetett
15.000.000 Ft támogatás
rendezése.

Felnőtt labdarúgó
csapat a város
legnagyobb
egyesületének, a
Ceglédi Vasutas
Sportegyesületne
k a tagja. A
sportegyesület
50%-os
tulajdonosi
hányaddal
rendelkezik
a
Cevasport Kftben. A felnőtt
csapat
eddigi
legjobb
eredménye
a
2017/2018
évadhoz fűződik,
amikor is az NB
II-es
bajnokságban a 9.
helyet
sikerült
megszerezni.

Igazolt utánpótlás
sportolók száma (fő)

25 000 000
Ft

Hagyomány

Pályázati cél
részletesen

Cegléd,
Damjanich
u.3.

Ceglédi
Vasutas Sport
Egyesület
aktív
szakosztályain
ak működési
célú
támogatására a
2022.01.012022.12.31.
időszakra, a
labdarúgó és
vízilabda
szakosztályok
kivételével,
valamint
a
157/2016.
(VI.23.) Ök.
határozat
alapján
a
24726/2022/1
sz. szerződés
szerint
még
vissza
nem
fizetett
15.000.000 Ft
támogatás
rendezése.

Igényelt támogatás
összege

Ceglédi
Vasutas
Sport
Egyesül
et

Pályázati cél

Cevasp
ort Kft

Székhelye

6.

Pályázó neve

Sorszám
5.

Cegléd,
Damjanich
u. 3.

A Cevasport
Kft. NB III-as
csapatának
működési célú
támogatása a
2022.01.012022.12.31.
időszakra,
valamint
a
20384/2021/1
sz. szerződés
szerint
még
vissza
nem
fizetett
10.000.000 Ft
támogatás
rendezése

A pályázati cél az NB
III-as labdarúgó csapat
működési
célú
kiadásainak támogatása
a
megfelelő
infrastruktúra
és
humánerőforrás
kialakítása mellett. A
támogatási keretet az
alábbi
költségnemek
fedezésére
fordítják:
személyi
jellegű
ráfordítások,
anyagi
jellegű
ráfordítások,
igénybevett
szolgáltatások,
önkormányzattal
szemben
fennálló
tartozás rendezése.

Az UP edzők az
U6-U19
korosztályokra
kidolgozott,
a
korosztályos
képzésnek
megfelelő saját
szakmai
programjuk
szerint
dolgoznak
csapataikkal az
egyének felnőtt
csapatba
való
bejutási
lehetőségét szem
előtt tartva. 13
korosztályban
biztosítanak
edzés
és
versenyzési
lehetőséget
a
fiatalok számára
a 6 évesektől
kezdve egészen a
19
éves
játékosokig. Egy
korosztályban
(U-19)
lány
csapatot
is
versenyeztetünk.
A
235
fős
utánpótlás
létszámmal 13
edző foglalkozik.

0 Ft

A mérkőzések fele
Cegléden
kerül
megrendezésre. Ez
19
db
hazai
mérkőzést
jelent.
Ezeknek
az
eseményeknek
a
látogatottsága
alkalmanként 300500 fő.

A
helyi
médiumok
igyekeznek
minden
olyan
sporteseményről
tájékoztatni
az
olvasókat,
nézőket, amelyek
a
tudomására
jutottak,
vagy
amelyekről
az
egyesületünk
tájékoztatást ad.

10 000 000
Ft

10 000 000
Ft

Látogatói
létszámok: fitness
kb. 300-500 fő,
judo: 150-250 fő,
asztalitenisz: 60-100
fő, birkózás: 200250 fő.

A
helyi
médiumok
igyekeznek
minden
olyan
sporteseményről
tájékoztatni
az
olvasókat,
nézőket, amelyek
a
tudomására
jutottak,
vagy
amelyekről
az
egyesület
szakosztályai
tájékoztatást
adnak.

15 000 000
Ft

7 000 000
Ft

153 869 507 Ft
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22.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány - Rendeletmódosítás indítvány - Közbiztonsági
Pályázati keret célrendszerének kibővítése
Előterjesztők: Fehér István, László Ágnes, Dr. Czinege Imre, Földi Áron, Magyar
Károly önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
192/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) támogatja, hogy a Jogi- Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága által kezelt civil pályázati keret
célrendszerének bővítését az alábbi ponttal
„7. Szén-monoxid és/vagy füstérzékelő berendezés beszerzése maximum 20 000
Ft/lakcím keretösszegig”
2.) felkéri a hivatalt a szükséges rendel módosítás előkészítésére a testület soron következő ülésére
Határidő: 1 pont: azonnal
2. pont: 2022. júniusi testületi ülés

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6912
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

23.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány - Biztonsági alapok képzése
Előterjesztők: Fehér István, László Ágnes, Dr. Czinege Imre, Földi Áron, Magyar
Károly önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, de nem javasolják annak elfogadását a
testületnek.
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László Ágnes: érdekességként említi, hogy a jelen testületi ülés eredetileg első napirendi pontja lett
volna Cegléd Okos Város (Smart City) koncepciótervének elfogadása, ami most a testületi ülésen
elfogadásra is került. Amit most az ellenzéki frakció javasol, pontosan megteremtené ennek a
koncepciónak a pénzügyi alapját. A második alap a költségnövekmény finanszírozására jönne létre,
ennek indoka, hogy egy folyamatban lévő beruházáshoz nem egyszer volt már szükség plusz
bepótlásra, hogy a beruházást befejezhessék, és azt mindig vagy a céltartalék vagy az általános
tartalék terhére tették. Folyamatosan jön be valamilyen plusz igény, mert olyan infláció van, hogy
egy hétre nem adnak az építőiparban árajánlatot. Ez a két alap pontosan ezt biztosítaná, hogy egy
kiegyensúlyozott költségvetéssel lehessen számolni, és a beruházások finanszírozása biztosított
legyen, ha plusz költség keletkezne.
Ez a két alap nem vesz el tehát semmit a város pénzügyéből, inkább hozzátesz, mert egy
biztonságot képez minden beruházásnál.
Dr. Ferenczi Norbert: ismét a közvélemény tájékoztatása érdekében mondják el, hogy létezik ez a
keret, úgy hívják, hogy pályázati keret, és minden évben feltölti a Képviselő-testület. Nem úgy,
hogy meghatározza azt, hogy milyen bevételekből csordogál oda be a pénz, hiszen egybként is
kötelességük a pályázatokhoz forrást teremteni. Akkor, ha ezeknek az ingatlan értékesítéseknek
vagy egyéb bevételeknek egy külön alapba történő becsatornázását megvalósítják, akkor megkötik
a saját kezüket és folyamatosan figyelni kell ennek az alapnak az állását, és állandóan a Hivatalnak
hoznia kell egy előterjesztést azzal kapcsolatban, hogy ebből az alapból, vagy valahonnan
máshonnan tegyék oda a szükséges forrást, vajon van-e elég pénz az alapban, vajon minden
ingatlanértékesítésből, vagy minden egyéb bevételből beletették-e ebbe az alapba a pénzt. Minden
egyes ingatlanértékesítés esetében költségvetés módosítást is igényelne, mert ez az alap
töltögetődne az ingatlanértékesítéseknél. Azért is mondta el a Gazdasági Bizottság ülésén, hogy az
elv használatát nem kifogásolja, de ez a végrehajtásnak a feladata. Nem a mai napon volt az, amikor
a legharmonikusabban dolgoztak együtt polgármester úrral a testületi ülésen, de el kell ismerni,
hogy polgármester úr erre nagyon vigyáz, és a likviditás tekintetében annyira őrködik a bevételek
megtartásán, hogy teljesen felesleges megterhelni még egy ilyennel a mindennapi működést, mert
ahogy hallották polgármester úr korábbi hozzászólását, ő addig nem indítja el a beruházásokat,
amíg azok csengő forintban nem állnak rendelkezésre. Tehát nem az a stratégia kerül követésre,
hogy ha biztosan tudják, hogy a beruházásnak a végén, amikor a számlát ki kell fizetni, addigra itt
lesz a pénz, meg lehet rendelni azt a bizonyos beruházást, hanem az a stratégia valósul meg, hogy
csak az itt lévő forintból rendelünk. Ez sajnos oda vezet, hogy vannak korlátok az évben, valamikor
el kell indítani a beruházást, meg kell valósítani, a közbeszerzésnek is le kell futnia, és nem
indulnak el vele időben. Láthatták, hogy emiatt mekkora maradvánnyal fordult az év, illetve hogy
milyen alacsony szinten teljesültek a beruházások az elmúlt időszakban. Ez az elv abszolút
érvényesül. Ha tovább kötik a kezüket ezzel kapcsolatban, az csak rossz hatással lesz.
Biztosították már a forrást a Smart City stratégiához és a többi stratégiához is, tehát az
előterjesztésük tartalmazta a kapcsolódó forrást, arról döntött is a Képviselő-testület, ha figyeltek,
akkor a közbeszerzési tervet ezzel kapcsolatban az előző napirendnél már módosították is.
Dr. Csáky András: a bizottsági ülésen is elmondta, hogy egyrészt az uniós pályázatok az eddigi
tapasztalatok alapján, de várhatóan ezt követően is 100%-os támogatások lesznek. Miután az
közismert, hogy az unióval elég kemény vitája van a kormánynak a jogállamisági kérdések
kapcsán, a következő időszakra vonatkozóan még terv sincs arra, hogy milyen pályázatok fognak
megnyílni.
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Ferenczi képviselő úrnak mondja, nem az ő óvatossága az, hogy csak akkor indít beruházást, ha
rendelkezésre áll a pénztárban az összeg, hanem törvény írja elő, hogy anélkül nem írhat alá
megrendelést. Másrészt nem egy példa van arra, hogy már megítélt támogatást a változó
körülmények között a kormány visszavont. Tehát mindaddig, amíg a támogatási szerződés nincs
aláírva, és a megfelelő pénzösszeg nem kerül ide, addig nem kezdenek semmibe. Saját maguk kezét
kötik meg, ha egy ilyen rendeletet hoznak, hogy most, amikor egyre inkább szükség lenne arra,
hogy teljesíteni tudják például a testület által megemelt ingatlanértékesítésből származó bevételek
egy részét, azt parkoltatják, akkor saját magukat hozzák nehéz helyzetbe. Mindenkor rendelkezésre
fog állni, mindenkor meg fogja hozni a testület a döntését, hogy ha olyan jellegű beruházás valósul
meg, ami plusz forrást igényel – feltéve hogy meglesz hozzá a plusz forrás -, azt oda fogja ítélni.
Érti az elképzelést, de teljesen feleslegesen kötik meg a saját kezüket, ez a véleménye.
Fehér István: a közvélemény tájékoztatása érdekében mondja el, hogy ezzel az előterjesztéssel az
volt a céljuk, hogy az EU-s pályázatokhoz biztos alapot, önrészt biztosítsanak. Úgy gondolja, nincs
most a teremben olyan ember, aki meg tudná mondani, hogy az értékesítésből származó bevételeket
hová költötték korábban, mert általánosságban költötték a pénzt egy megfelelő alapból, tehát
címkézve ez alig volt (itt jön az, amikor címzett támogatásként tesznek félre valamit). Ez volt a
céljuk. Lehet, hogy ezzel megbonyolították egy picit az elképzeléseket. De azt is tudni kell, hogy
a Képviselő-testület bármikor dönthet olyan dolgokról is, amit korábban már félreérthető volt, vagy
más célt akar elérni. Tehát ezzel semmilyen megkötést nem tettek volna, mert a Képviselő-testület
tulajdonképpen akár a hivatal lebontásáról is dönthet.
Dr. Csáky András: az nem forgalomképes vagyon.
Magyar Károly: Fehér képviselő úr már megelőzte, de soha nem tudták meg, hogy mire folyik el
az ingatlaneladásból származó bevétel, és hogy vásárolt-e valaha is az eladott ingatlanok árából
ingatlant az önkormányzat. A két programhoz kapcsolódóan most is van egy elektromos busz
vásárlási lehetőség, 80% vissza nem térítendő támogatással. Ha már elkezdik a Smart programot
és a zöldprogramot, akkor a strand programjában is benne van és mindkettőben. Akkor tudnának
mihez nyúlni. Úgy kell csoportosítani, hogy ezek az összegek csak arra lehessenek jók, hogy
fejlesszenek, ne feléljenek.
Dr. Csáky András: megkapta az elektromos busz pályázat ismertetőjét a képviselő úrtól,
áttanulmányozta. Úgy látszik, átugrott a képviselő úr a 3. oldal utolsó előtti bekezdésén: „Jelen
pályázati felhívás keretében a KSH adatgyűjtése alapján 25 000 fő lakosságszámot meghaladó
városokban a helyi, valamint a főváros legfeljebb 100 km-es vonzáskörzetében személyszállítási
közszolgáltatásban használt, korszerűtlen, rossz környezetvédelmi besorolású (pl. EURO-0 –
EURO-V), magas károsanyag és széndioxid kibocsátási jellemzőkkel rendelkező autóbuszainak
cseréjére nyílik lehetőség”, tehát nem új vásárlására, hanem a meglévő cseréjére van lehetőség.
Dr. Ferenczi Norbert: elhangzott a baloldal részéről két nagyon érdekes megnyilvánulás, az egyik
arra vonatkozik, hogy azon aggódnak, hogy a város nem fog tudni beadni egy pályázatot, mert nem
lesz rá pénz, és ez abból fakad, mert ők nem látják, hogy mire költik az ingatlannal kapcsolatos
bevételeket. Itt megint megvédi a polgármester urat: a többségi frakció látja, hogy mire költik az
ingatlan bevételeket, és a döntésének megfelelően a priorizáló határozatokkal kapcsolatban
haladnak előre, igaz, lassan, de látják az irányt, és pontosan tudják, hogy mi történik a városházán.
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Dr. Czinege Imre: úgy gondolja, fejezzék be ezt a vitát. Jó szándékkal állítja most is, és biztos
abban, hogy javaslatuk Cegléd város polgárainak érdekeit védi. Ez a frakció egyenként és
összességében is mindig elfogadta a demokratikus működés többségi-kisebbségi elveit. Tudják a
kötelességüket, és élni fognak a jogaikkal.
Az emberiség története, a tudomány, a politika története számtalan módon bizonyította, hogy azért,
mert egy vélemény, elképzelés, idea többséget kapott, az nem biztos, hogy igaz is. A maga részéről
elfogadja, hogy így döntenek, a felelősség azoké, akik ezt a döntést meghozzák. Nem érdemes
ilyenekkel szócsatát vívni, s bár lehet, hogy szabálytalan, de Imregi képviselő úrnak szeretne
röviden reagálni. Legalább két évig a ceglédi kézilabda csapat baráti körének vezetője volt.
Dr. Csáky András: azt a napirendet már lezárták.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 5 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
193/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) támogatja, hogy az alábbi két biztonsági alap létrehozását elkülönített számlán:
a) Uniós
pályázati
forrás
alap:
a
megnyíló
közvetlen
uniós
pályázatokhoz a saját önerő biztosítására képezzen plusz forrást a költségvetésben elkülönített
pályázati forrás mellett, különös tekintettel a Smart city és a SECAP programmal összefüggő
pályázatokra, és egyéb EU-s közvetlen pályázatokra vonatkozóan.
b) Költségnövekményi alap létrehozása: a folyó EU-s beruházások pótfedezetének
biztosítására
2.) Az 1/a és 1/b alapok pénzügyi forrása az önkormányzat ingatlanértékesítésből származó
bevételének 30% -a az 1/a és 1/b pontok között egyenlően (15-15%) megosztva.
3.) felkéri a hivatalt a szükséges rendel megalkotására, a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: 1,2 pont: azonnal
3. pont 2022. júniusi testületi ülés

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6913
Dr. Czinege Imre
Igen
Fehér István
Igen
Földi Áron
Igen
Imregi Tibor
Igen
Klément György
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Nem
Hegedűs Ágota
Nem
ifj. Károly Ferenc
Nem
Kónya Ágnes
Nem
Takátsné Györe Anett
Nem
Dr. Csáky András polgármester úr Tart.
Rimóczi Gábor
Távol
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24.) NAPIREND: Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről
Szakmai előterjesztő: Steiger Rita belső ellenőrzés vezető
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
194/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló
éves összefoglaló jelentést, az alábbi tartalommal:
• Irányítói jogkörében működtetett belső ellenőrzésről készített jelentés
• Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság és tagintézményei /Deák Utcai Tagbölcsőde, Dózsa
György Utcai Tagbölcsőde, Védőnők/ belső ellenőrzésről készített jelentés
• Pesti úti Óvoda és tagintézménye /Köztársaság u. Tagóvoda/ belső ellenőrzésről
készített jelentés
• Lövész u. Óvoda és tagintézményei /Szép u. Tagóvoda, Fűtőház u. Tagóvoda, Malom
téri Tagóvoda/ belső ellenőrzésről készített jelentés
• Széchenyi u. Óvoda és tagintézményei /Deák u. Tagóvoda, Budai u. Tagóvoda, Ugyeri
u. Tagóvoda/ belső ellenőrzésről készített jelentés
• Ceglédi Városi Könyvtár belső ellenőrzésről készített jelentés
• Kossuth Múzeum belső ellenőrzésről készített jelentés
2.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

# 6914
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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25.) NAPIREND: 2021. évi ingatlan üzemeltetés elszámolásának jóváhagyása
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
195/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) jóváhagyja a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező, 1. sz. mellékletben részletezett,
önkormányzati tulajdonú bérlemények 2021. évi üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóját
2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

A határozatban hivatkozott melléklet megegyezik az eredetileg előterjesztett döntéstervezet
mellékletével.
# 6915
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

26.) NAPIREND: Cegléd belterület 2048/3/A/1 hrsz-ú ingatlan felújításához pótfedezet biztosítása
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
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196/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Támogatja a 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 felújítását, melyhez a további nettó 4.186.500,- Ft fedezetet az önkormányzat 2022.
évi költségvetésének Általános tartalékának terhére biztosítja.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6916
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

27.) NAPIREND: Cegléd, Reggel u. 1. szám alatti, 17 m2 garázshelyiség bérleti szerződésének
határozatlan időre történő meghosszabbítása
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek az „A” határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
197/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) meghosszabbítja Kis Attila kérelmére a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában lévő Cegléd belterület 956/A/51 helyrajzi számú, természetben Cegléd, Reggel
u. 1. szám alatt lévő Társasházban található 6. számú, 17 m2 alapterületű
garázshelyiségre vonatkozó bérleti szerződését 2022. június 1-től határozatlan időre.
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2.) Elfogadja a Bérlő ajánlatát és meghatároz 15.748,- Ft + ÁFA/hónap, azaz tizenötezerhétszáznegyvennyolc forint + általános forgalmi adó/hónap fizetendő bérleti díjat a Cegléd,
Reggel u. 1. szám alatt lévő Társasházban található 17 m2 alapterületű garázshelyiségre a
határozatlan időre történő bérbeadás feltételeként.
3.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6917
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

28.) NAPIREND: MetALCOM Zrt. Vodafone mobiltorony bérleti szerződések jóváhagyása
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
198/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) jóváhagyja a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 5719/15
hrsz-ú, 2830 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” és a Cegléd, külterület 0346/10/a hrszú, 1ha 9168 m2 nagyságú, „szántó” megnevezésű ingatlanokra vonatkozó, a Vantage Towers
Zrt.-vel kötendő, jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződéseket,
2.) felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések és a kapcsolódó dokumentumok aláírására,
3.) utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6918
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
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Dr. Ferenczi Norbert
Földi Áron
Hegedűs Ágota
Imregi Tibor
ifj. Károly Ferenc
Klément György
Kónya Ágnes
Magyar Károly
Takátsné Györe Anett
Tarr Felicián
László Ágnes
Rimóczi Gábor

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

29.) NAPIREND: Cegléd, belterület 1622/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
testületnek az „A” határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
199/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 1622/4
hrsz-ú, 1 ha 1976 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban a
Külső-Kátai út mellett található ingatlant a Pumpa Partner Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21/c
fszt. 1., Cg.: 01-09-340401, képviseli: Valkai László ügyvezető) pályázó részére 41.900.000.Ft + ÁFA (bruttó: 53.213.000.- Ft) vételáron,
2.) felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és a kapcsolódó dokumentumok
aláírására,
3.) utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6919
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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30.) NAPIREND: 11535/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek az „A” határozati javaslatot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
egyhangú, 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
200/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) hatáskörében eljárva hozzájárul, a Cegléd, zártkert 11535/2 helyrajzi számú, 434 m2 nagyságú,
„kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) „közforgalom elől el nem
zárt magánúttá” történő átminősítéséhez,
2.) meghatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási eljárás, valamit a szükséges útügyi
hatósági eljárás megindítására,
3.) átsorolja a vagyonkataszter szerint forgalomképtelen törzsvagyonból forgalomképes üzleti
törzsvagyonba a hatósági hozzájárulást követően az ingatlan-nyilvántartásban átvezetett
11535/2 hrsz-ú ingatlant,
4.) értékesíti Cegléd Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Cegléd, zártkert 11535/2
helyrajzi számú, 434 m2 nagyságú ingatlant az ingatlan-nyilvántartási eljárást követően a
PEKRIQ Zrt. (2700 Cegléd, Hold u. 38., képviseletében: Füle János vezérigazgató) részére
570.000,-Ft+Áfa (bruttó: 723.900,-Ft) vételáron,
5.) meghatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és ahhoz kapcsolódó dokumentumok
aláírására, azzal a feltétellel, hogy az adásvételi szerződésbe bele kell foglalni, hogy vevő
megismerte a területre vonatkozó településrendezési eszközök tervezetét, annak ismeretében
vásárolja meg az ingatlant, és ezzel összefüggésben semminemű kártérítési igénnyel nem élhet
az Önkormányzat felé,
6.) utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6920
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol
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31.) NAPIREND: Csatlakozás a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Humán Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 13
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
201/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) részt vesz a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatban,
és felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
2.) az 1. pont kiadásainak fedezetére a 2023. évi költségvetésben 2.000 e Ft-ot különít el.
3.) felkéri a szociális feladatkörben illetékes szakbizottságot a pályázat elbírálására, és az
ösztöndíjak odaítélésére.
4.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ajánlása alapján a pályázatot írja ki, és a szükséges intézkedéseket tegye meg!
Határidő: az országos pályázat megjelenését
követően, az abban foglalt határidők betartásával

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6921
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

32.) NAPIREND: A Hit Gyülekezete alapító okirat módosításának önkormányzati véleményezése
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
202/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (3), (4) és (5) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva kijelenti,
hogy
1.) nem emel kifogást az ellen, hogy az intézményfenntartó Hit Gyülekezete (1103 Budapest,
Gyömrői út 69.) az Örkényi Úti Általános Iskola (2700 Cegléd, Ugyer XII dűlő 6.)
vonatkozásában intézményátszervezést hajt végre, melynek során módosítja az intézmény
Alapító Okiratát, a véleménykéréshez előterjesztett tartalommal.
2.) utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6922
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Czinege Imre
Tart.
Fehér István
Tart.
László Ágnes
Távol
Rimóczi Gábor
Távol

33/A) NAPIREND: Polgármesteri javaslat az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíja megállapításának módjára
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33/a sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta, de lényegében
egyik sem foglalt állást az előterjesztések ügyében.
A polgármesteri előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 13 tartózkodás
mellett nem fogadta el a javaslatot.
203/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Nem fogadja el a polgármester alábbi határozati javaslatát:
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„1.) Visszavonja a 61/2022. (II. 15.) Ök. határozatot.
2.) Megállapítja az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és a bizottságok tagjai havi
tiszteletdíjának 2023. március 1-jétől 2024. október 15-ig érvényes számítási módját a
következők szerint:
1.1. a képviselő havi tiszteletdíja polgármesteri illetmény 14,2 %-a,
1.2. a bizottsági elnök havi tiszteletdíja – más bizottsági tagság esetén is – a polgármesteri
illetmény 12,7 %-a,
1.3. a bizottsági tag havi tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – a polgármesteri
illetmény 6,3 %-a vagy az 1.2. pont alapján megállapított tiszteletdíj 50 %-a,
ezer forintra kerekítve.
3.)Rögzíti I. félévi munkaterveiben Képviselő-testület február havi rendes ülésére ütemezve
az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és
természetbeni juttatásról szóló 5/2015. (III. 1.) önkormányzat rendelet felülvizsgálata
napirendjét.”
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

# 6923
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Dr. Czinege Imre
Tart.
Fehér István
Tart.
Dr. Ferenczi Norbert
Tart.
Földi Áron
Tart.
Hegedűs Ágota
Tart.
Imregi Tibor
Tart.
ifj. Károly Ferenc
Tart.
Klément György
Tart.
Kónya Ágnes
Tart.
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Takátsné Györe Anett
Tart.
Tarr Felicián
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol

33/B) NAPIREND: Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja megállapításának
módja
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33/b sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és nem javasolják
elfogadásra a testületnek.
Dr. Ferenczi Norbert: ahogy a szövegben következik, 100, 96 és 60 a javaslata.
Dr. Csáky András: mi a 100, 90 és 60?
Dr. Ferenczi Norbert: fel kell tölteni a javaslatot egy-egy számmal, százalékos értékek vannak, és
ahogy a folyó szövegben következik, az első helyre 100, utána 90, utána 60 % kerül a B javaslathoz.
Dr. Csáky András: tehát most a II/B javaslatról van szó.
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Dr. Ferenczi Norbert: a B határozati javaslatban fel kell tölteni az üres helyeket. Ahogy következik
a szöveg, sorrendben: 100%, 90% és 60%.
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.
Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a Fidesz frakció által fentiek szerint
módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem
szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
204/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 61/2022. (II. 15.) Ök.
határozatban foglaltakra
1.) Megállapítja az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és a bizottságok tagjai havi
tiszteletdíjának 2023. március 1-jétől 2024. október 15-ig érvényes számítási módját a
következők szerint:
1.1. a képviselő havi tiszteletdíja a tárgy évben érvényes garantált bérminimum 100 %-a,
1.2. a bizottsági elnök havi tiszteletdíja – más bizottsági tagság esetén is – a tárgy évben
érvényes garantált bérminimum 90 %-a,
1.3. a bizottsági tag havi tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – a tárgy évben érvényes
garantált bérminimum 60 %-a,
ezer forintra kerekítve.
2.) Rögzíti I. félévi munkaterveiben Képviselő-testület február havi rendes ülésére ütemezve az
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és
természetbeni juttatásról szóló 5/2015. (III. 1.) önkormányzat rendelet felülvizsgálata
napirendjét.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. december 22.

Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

# 6924
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Nem
Földi Áron
Nem
Dr. Czinege Imre
Tart.
Fehér István
Tart.
László Ágnes
Tart.
Magyar Károly
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol

34.) NAPIREND: Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. sz. melléklete.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
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Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
205/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. április 21-i rendes
ülésnapon, illetve a korábban hozott, de még nem teljesített határozatainak végrehajtásáról
szóló beszámolót.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6925
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

35.) NAPIREND: 54/2022. (II.15.) Ök. határozat és 100/2022. (III.24.) Ök. határozat visszavonása
Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 35. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi-Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek. Mellékelték az előterjesztéshez a
tankerület ezzel kapcsolatos levelét. Korábban arról volt szó, hogy a megürülő, Kőrösi úti –
jelenleg még a katolikus egyház által működtetett, óvoda céljára használt – épület átadásra került
volna a gimnázium felújításáig a tankerületnek, de nem tartanak rá igényt, ezért az ezzel
kapcsolatos korábbi határozatot ezzel a mostani előterjesztéssel visszavonják.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
206/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Visszavonja az 54/2022. (II.15.) és a 100/2022. (III.24.) számú Ök. határozatot.
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2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6926
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

36.) NAPIREND: Fűtéskorszerűsítés a Széchenyi úti óvoda épületében
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. sz. melléklete.
Dr. Csáky András: korábban volt szó róla, hogy teljes felújításra szorul a fűtési rendszer. A tervezés
megtörtént, a tegnapi nap folyamán két árajánlat érkezett be ill. egy harmadik kivitelező
nyilatkozott, hogy nem kíván árajánlatot leadni. Ennek megfelelően tudják már a bekerülési költség
mértékét. Azért kell most dönteni, hogy a nyári szünet alatt, amíg nincsenek gyerekek az épületben,
a beruházást meg tudják valósítani. Erre kérnek bruttó 19.799.999 forintot.
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14
igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
207/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Támogatja, Széchenyi úti óvoda (2700 Cegléd Széchenyi út 14. ) fűtéskorszerűsítését, új
központi fűtésrendszer kialakításának megvalósítását.
2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósításhoz szükséges bruttó 19 799 999 –Ft-ot,
Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének Általános tartalékának terhére
biztosítja.
3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a kivitelezővel a
szerződés megkötésére.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
5.) Utasítja a Ceglédi Városfejlesztési Kft.-t a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csáky András polgármester
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# 6927
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

37.) NAPIREND: Egyebek
Dr. Csáky András: a Gazdasági Bizottságnak volt egy javaslata arra vonatkozóan, hogy a
Képviselő-testület júniusi ülésén tűzze napirendre a Cegléd belterület 396. hrsz-ú (Hunyadi u. 27.)
ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az értékbecslés
folyamatban van.
A javaslattal kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 1
nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát.
208/2022.(V. 19.) Ök. határozat
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
1.) Dönt arról, hogy a júniusi testületi ülésén napirendre tűzi a Cegléd belterület 396. hrsz-ú
(Hunyadi u. 27.) ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztést.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. június 23.

Felelős: Dr. Csáky András polgármester

# 6928
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Nem
Fehér István
Tart.
László Ágnes
Tart.
Rimóczi Gábor
Távol

Hegedűs Ágota alpolgármester asszony két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés,
hozzászólás nem volt. Két ülés közti tájékoztatójának elfogadását Dr. Csáky András polgármester
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úr szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal
elfogadta a tájékoztatót.
# 6929
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

A polgármester két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, így
ennek elfogadását Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
# 6930
Dr. Czinege Imre
Igen
Dr. Csáky András polgármester úr Igen
Fehér István
Igen
Dr. Ferenczi Norbert
Igen
Földi Áron
Igen
Hegedűs Ágota
Igen
Imregi Tibor
Igen
ifj. Károly Ferenc
Igen
Klément György
Igen
Kónya Ágnes
Igen
László Ágnes
Igen
Magyar Károly
Igen
Takátsné Györe Anett
Igen
Tarr Felicián
Igen
Rimóczi Gábor
Távol

38.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk
Dr. Csáky András: interpelláció nem érkezett.
Dr. Czinege Imre: nagy büszkeséggel és örömmel tapasztalta, hogy Cegléd lakosai közül
jónéhányan szívükön viselik a 4-es útról bejövő, út melletti fecskék helyzetét. Szeretne beszámolni
arról, ez ügyben mire jutott, a média nyilvánosságát ezúton is felhasználva. Tegnapi napon tárgyalt
Kepes Zsolttal, a Duna-Ipoly vidék természet gazdálkodásnak az illetékesével azzal kapcsolatban,
hogy az ott fészkelő kb. 60-70 pár fecskét hogyan tudják megmenteni. A tárgyalás
eredményeképpen ott tartanak, hogy az építtető szóbeli ígéretet tett arra, hogy nem bontja el azt a
homokdombot, ami a fecskéknek lehetőséget ad a fészkelésre. Bejelenti továbbá, hogy pénteken
személyes bejárásra kerül sor. Megegyezett Kepes Zsolt úrral, hogy Cegléden és környezetében
segít abban, hogy a rendkívüli mértékben megfogyatkozó védett madarak megvédésében
integrátori szerepet fog ellátni. Kéri a képviselőket és a médián keresztül a lakosságot, ha ezzel
kapcsolatosan véleményük van, forduljanak hozzá. Nem azért foglalkozik a madarakkal, mert őt
magát Czinegének hívják.
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Cegléd Város Polgármesterétől
2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400
Száma: C/13.802/2022.

MEGHÍVÓ
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2022. május 19-én (csütörtökön) délelőtt 10:00 órai kezdettel
ülést tart a Városháza Dísztermében, melyre tisztelettel meghívom.
A Képviselő-testület „lakossági félórát” tart 9:30 órától 10 óráig,
amelyet a napirend elfogadása és megtárgyalása követ.
NYILVÁNOS:
1.) Cegléd Okos Város (Smart City) Koncepció tervének elfogadása

E

2.) Együttműködési megállapodás megkötése energiaközösség létrehozására
Szakmai előterjesztő az 1-2. napirendeknél: Schönléber Zoltán
Előterjesztő az 1-2. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

M

3.) Átfogó értékelés a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Szakmai előterjesztők: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető
Dr. Galambosi Jánosné mb. intézményvezető
Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző

E

4.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendelet módosítása – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető
Előterjesztő a 3-4. napirendeknél: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

M

5.) Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1. sz. alatti ingatlan nyílászáró cseréjére támogatás biztosítása
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes és
Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető

M

6.) Közhasznú gazdasági társaságok 2021. évi mérlegbeszámolói

E

7.) Közhasznú gazdasági társaságok 2022. I. negyedévi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők a 6-7. napirendeknél: gazdasági társaságok ügyvezetői

E

8.) Fejlesztési koncepció
Szakmai előterjesztők: Vasvári Csaba ügyvezető és Szűcs Ádám ügyvezető

M

9.) VP6-19-2.1-38-8.1.6-17 pályázat benyújtása
Szakmai előterjesztő: Vasvári Csaba ügyvezető

M

10.) A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló
rendelet módosítása – Rendelet
Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész

M
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11.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2022. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről

M

12.) 2021. évi költségvetés előirányzat-módosítások II. – Rendelet

M

13.) Zárszámadás Cegléd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról –
Rendelet

M

14.) 2021. évi Maradvány elszámolása

M

15.) Költségvetési tartalék feltöltése

E

16.) 2022. évi közbeszerzési terv módosítása
(Az előterjesztés folyamatban lévő egyeztetések miatt később kerül kiküldésre.)

E

17.) Rendelettervezet a gyermekétkeztetés igénybevételéről - Rendelet
Szakmai előterjesztő a 11-17. napirendeknél: Sipos Nikolett irodavezető-helyettes

M

18.) Hozzájárulás a Kossuth Ferenc utca 23. előtt botlatókő kihelyezéséhez

E

19.) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet módosítása - Rendelet

M

20.) 2022. évi önkormányzati sporttámogatási keretösszegre beérkezett pályázatok elbírálása
Szakmai előterjesztő a 18-20. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető
Előterjesztő az 5-20. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

M

21.) Önálló képviselői indítvány - Rendeletmódosítás indítvány-Közbiztonsági Pályázati keret
célrendszerének kibővítése

E

22.) Önálló képviselői indítvány – Biztonsági alapok képzése
Előterjesztő a 21-22. napirendeknél: Fehér István, László Ágnes, Dr. Czinege Imre, Földi
Áron, Magyar Károly önkormányzati képviselő

E

23.) Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről
Szakmai előterjesztő: Steiger Rita belső ellenőrzés vezető
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

E

24.) 2021. évi ingatlan üzemeltetés elszámolásának jóváhagyása

E

25.) Cegléd belterület 2048/3/A/1 hrsz-ú ingatlan felújításához pótfedezet biztosítása

M

26.) Cegléd, Reggel u. 1. szám alatti, 17 m2 garázshelyiség bérleti szerződésének határozatlan
időre történő meghosszabbítása

M

27.) MetALCOM Zrt. Vodafone mobiltorony bérleti szerződések jóváhagyása
(Az előterjesztés folyamatban lévő egyeztetések miatt később kerül kiküldésre.)

E

28.) Cegléd, belterület 1622/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése

E

29.) 11535/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Szakmai előterjesztő a 24-29. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető

M

30.) Csatlakozás a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz E
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
2

31.) A Hit Gyülekezete alapító okirat módosításának önkormányzati véleményezése
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
32.)
A. Polgármesteri javaslat az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
megállapításának módjára
Előterjesztő a 24-32/A napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester
B. Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja megállapításának módja
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
33.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető
Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester

M

M

M

E

34.) Egyebek
35.) Kérdések, interpelláció
ZÁRT:
36.) „Cegléd Város Egészségügyéért” szakmai elismerés odaítélése

M

37.) Javaslat Cegléd Város Pedagógiai Díjra

M

38.) Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra
benyújtott pályázat – döntés

M

39.) A Széchenyi Úti Óvoda intézmény-vezetői pályázatának elbírálása

M

40.) A Kossuth Múzeum – igazgatói pályázatának elbírálása
Szakmai előterjesztő a 36-40. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető

M

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

M

42.) Gazdasági társaságok 2021. évi mérlegbeszámolói

E

43.) Gazdasági társaságok 2022. I. negyedévi adatszolgáltatása
Szakmai előterjesztők a 42-43. napirendeknél: a gazdasági társaságok ügyvezetői
Előterjesztő a 36-43. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester

E

44.) Egyebek
Cegléd, 2022. május 12.
Dr. Csáky András
polgármester
Tájékoztató: George Pal Filmszínház kihasználatlan helyiségekkel kapcsolatos tájékoztatás
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