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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 22-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, Klément György, 

Kónya Ágnes, László Ágnes, Magyar Károly, Rimóczi Gábor, Takátsné Györe Anett és Tarr 

Felicián képviselők.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Dr. Szoboszlay Árpádné 

aljegyző, Dr. Gujka Attila irodavezető, Sipos Nikoletta irodavezető, 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 15 fővel jelen van, határozatképesen kezdi meg munkáját.  

 

Az ülés megkezdése előtt köszönti Baloghné Makai Sára Mártát, a Lövész Utcai Óvoda Malom 

Téri Tagóvodájának óvodapedagógusát, akinek kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül 

állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Miniszteri 

Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott.  

Köszönti Reznák Erzsébetet, a Kossuth Múzeum korábbi igazgatóját nyugdíjba vonulása 

alkalmából, megköszönve a városért végzett áldozatos munkáját.  

A két köszöntött személy laudációja a jegyzőkönyv a) és b) jelzésű melléklete.  

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban módosítást tesz. Két helyben osztott 

anyag megtárgyalására tesz javaslatot a következők szerint:  

Javasolja a nyilvános ülés 40. napirendi pontjaként felvenni a helyben osztott, bizottságok által 

tárgyalt „Eatrend Kft. árindexálási kérelme” tárgyú előterjesztést, valamint 41. napirendként a 

„VEKOP-5.3.2-15-2020-00059 Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút építése 

projektben konzorciumi együttműködési megállapodás kötése” tárgyú előterjesztést.  

 

Az ezeket követő napirendek számozása ennek megfelelően változik.  

 

Földi Áron: javasolja, hogy a 8. napirendként jelzett, avarégetést érintő előterjesztést vegyék le a 

napirendek közül. Ennek indoka az, hogy úgy tudja, rendeletalkotáskor a társadalmi, gazdasági és 

pénzügyi hatásokat igenis bele kell írni az előterjesztésbe, és nem látta az előterjesztésben ezt. Kéri, 

hogy vegyék le, hiszen az avarégetésnek illetve a füstnek igenis súlyos társadalmi hatása van, és 

ne hallgassák ezt el a döntéshozók elől.  

 

Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: jól mondja a képviselő úr, mindenképpen el kell végezni 

az előzetes hatásvizsgálatokat, amelyek természetesen meg is történtek, hiszen ez nem maradhat 
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el. A Jat-ban, vagyis a jogalkotásról szóló törvényben nincs arra vonatkozóan forma, hogy ennek 

hogyan kell szerepelnie az előterjesztésben, de ha a tisztelt képviselő úr kíváncsi rá, akkor a 

Hatósági Irodánál írásban előzetesen kért betekintés után természetesen megkaphatja az anyagot. 

Cáfolja, hogy nem felelnek meg a jogszabályoknak. A környezetvédelmi szakhatóság is hozzájárult 

a rendelettervezethez, kimondta, hogy az megfelel a hatályos törvényeknek, és nem ellentétes az 

Alaptörvénnyel.  

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést napirendre kellett tűznie, mert egy korábbi testületi döntés erre 

kötelezte. Kérdezi képviselő urat, fenntartja-e a javaslatát?  

 

Földi Áron: annak ellenére is kénytelen fenntartani a javaslatát, hogy nem ért egyet minden 

tekintetben jegyző asszonnyal. 

 

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja annak kérdését, hogy a 8. napirendi pontként 

jelzett előterjesztést („Javaslat a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozására”) a képviselők 

le kívánják-e venni napirendről. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 10 nem 

szavazattal elutasította a javaslatot. 

 
# 6998 

Dr. Czinege Imre Igen 
Fehér István Igen 

Földi Áron Igen 

László Ágnes Igen 
Magyar Károly Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Nem 

Dr. Ferenczi Norbert Nem 
Hegedűs Ágota Nem 

Imregi Tibor Nem 

ifj. Károly Ferenc Nem 

Klément György Nem 

Kónya Ágnes Nem 
Rimóczi Gábor Nem 

Takátsné Györe Anett Nem 

Tarr Felicián Nem 

 

Az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban további hozzászólás, egyéb javaslat nem volt, így 

szavazásra bocsátja az ülés fentiek szerint módosított napirendi pontjait, és megállapítja, hogy azt 

a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta.  

 

NYILVÁNOS: 

 

1.) „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2021. évi beszámolója 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

 

2.) CKSZSZ rendkívüli támogatás iránti kérelme 

Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető  

 

3.) Beszámoló Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben végzett munkájáról 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

4.) Közhasznú gazdasági társaságok 2022. II. negyedévi adatszolgáltatása 

Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői 
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5.) Arculati elismerések 2022 

 

6.) „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2022” c. pályázat II. kiírására beérkezett 

pályázatok elbírálása 

Szakmai előterjesztő az 5-6. napirendeknél: Ilyés Marianna főépítész 

 

7.) Cegléd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata - végső  

elfogadás – Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 

Előterjesztő az 1-7. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

8.) Javaslat a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozására - Rendelet 

Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

9.) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013.(XI. 

28.) önkormányzati rendelet módosítása - Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

 

10.) A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló, temetői díjak 

felülvizsgálata – Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

 

11.) 2022. évi költségvetési előirányzat módosítások I. – Rendelet 

 

12.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2022. II. negyedévi pénzügyi helyzetéről 

 

13.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. 

évi kincstári ellenőrzés utóellenőrzéséről 

Szakmai előterjesztő a 11-13. napirendeknél: Sipos Nikolett irodavezető 

 

14.)  Várvag Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása 

 

15.) A fizetőparkolók előírásairól szóló rendelet módosítása – Rendelet 

 

16.) A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása – Rendelet 

 

17.) 268/2022.(VII.28.) Ök. határozattal kapcsolatos döntés 

 

18.) Cegléd, külterület 0825/290 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 

19.) Cegléd, belterület 1650/7, 1650/8 és 1651/59 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre kijelölése 

 

20.) Cegléd, Rákóczi út 66. A. lh 2/6. sz. lakás értékesítésre kijelölése 

 

21.) Cegléd, Batthyány u. 18/A. szám alatti üzlethelyiség értékesítésre kijelölése 
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22.) Cegléd, Eötvös tér 6. szám alatti 74 m2 irodahelyiség bérbeadása Országgyűlés Hivatala 

részére Bakos Bernadett Országgyűlési Képviselő használatára  

 

23.) Cegléd belterület 8986/41 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 

24.) Cegléd, belterület 12406 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 

25.) Cegléd, külterület 0987/65 hrsz-ú, volt Dózsa György laktanya területén lévő ingatlan 

értékesítése bérlő részére 

Szakmai előterjesztő a 14-25. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető 

 

26.) Cegléd, külterület 064/26 és 064/27 hrsz ingatlanok határrendezéséhez tulajdonosi 

hozzájárulás 

 

27.) Cegléd városban működő köznevelési és szakképzési intézmények megközelítésének, 

közlekedésbiztonságának felülvizsgálata 

Szakmai előterjesztő a 26-27. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő a 9-27. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

28.) Önálló képviselői indítvány (Galambok és levéltetvek elterjedésének megakadályozása) 

Előterjesztők: Hegedűs Ágota, Rimóczi Gábor képviselők, Kocsó Tamás bizottsági tag 

 

29.) Önálló képviselői indítvány (Játszóterek fejlesztése) 

Előterjesztő: ifj. Károly Ferenc önkormányzati képviselő 

 

30.) Önálló képviselői indítvány (Epipen tollak kihelyezése oktatási intézményekbe) 

Előterjesztők: László Ágnes, Fehér István, Dr. Czinege Imre, Földi Áron, Magyar Károly 

önkormányzati képviselők 

 

31.) Önálló képviselői indítvány (Fűtőház utca egy részének szilárd burkolattal történő ellátása) 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

 

32.) Önálló képviselői indítvány (Köztársaság utca rekonstrukciója) 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

 

33.) ALMAFA GYÓGYÍTÓ Kft. - feladat-ellátási szerződésének módosítása 

 

34.) Földpát Bt. - feladat-ellátási szerződésének módosítása 

 

35.) INFANTMED Kft. - feladat-ellátási szerződésének módosítása 

 

36.) A Ceglédi Városi Könyvtár – intézményvezetői pályázatának kiírása 

 

37.) A Kossuth Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

38.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
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39.) Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása – 

Rendelet  

Szakmai előterjesztő a 33-39. napirendeknél Jáger Mária irodavezető 

 

40.) Eatrend Kft. árindexálási kérelme 

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta irodavezető 

 

41.) VEKOP-5.3.2-15-2020-00059 Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő kerékpárút építése 

projektben konzorciumi együttműködési megállapodás kötése 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő a 33-41. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

42.) Egyebek 

 

43.) Kérdések, interpelláció 

 

ZÁRT: 

 

44.) Gazdasági társaságok 2022. II. negyedévi adatszolgáltatása 

Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői 

 

45.) Elővásárlási jog vonatkozásában nyilatkozat megtétele 

 

46.) A ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzet végleges ellátása – pályázat elbírálása, 

döntés 

 

47.) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre 

Szakmai előterjesztő a 46-47. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 

 

48.) Behajthatatlan követelések törlése 

Előterjesztő a 44-48. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

49.) Egyebek 

 
# 6999 
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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
  



7 

1.) NAPIREND: „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2021. évi beszámolója 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Humán Bizottság és a Jogi, Ügyrendi 

és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

270/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány Alapító 

Okirata 10.14. pontja alapján a Kuratórium ellenőrzését végezze el, figyelemmel a 2021. évi 

beszámolóban foglaltakra. 

2.) Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, valamint az ellenőrzés tapasztalatairól szóló 

beszámolót a soron következő testületi ülésre készítse el és a Közalapítvány 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóval együtt terjessze elő jóváhagyásra. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7000 
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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

2.) NAPIREND: CKSZSZ rendkívüli támogatás iránti kérelme 

Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

megtárgyalta, és javasolják a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

271/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Vissza nem térítendő támogatást nyújt a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ (2700 Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky út 1.) részére bruttó 25.000.000,- Ft, 

azaz huszonötmillió forint összegben azzal a feltétellel, hogy amennyiben az intézmény 

hasonló mértékű állami támogatásban részesül, úgy az önkormányzati támogatást köteles 

visszafizetni 2022. december 31-ig. 

2.) Kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezetet az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének Általános Tartalékának terhére – szeptembertől kezdve, havi 6.250.000 

forint egyenlő részletekben történő utalással biztosítja. 

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: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

# 7001 
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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

 

3.) NAPIREND: Beszámoló Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben végzett 

munkájáról 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést mind a négy állandó bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolják a testületnek.  

 

László Ágnes: elismerését fejezi ki a roma kultúra ápolásáért, nagyra értékeli a nemzetiségi 

önkormányzat által megvalósított táncházat is.  

Kicsit jobb gazdálkodásra lenne szükség a roma önkormányzat részéről, ugyanis éves szinten több 

millió forint arra megy el a támogatásból, hogy autót béreljenek. Sokkal kifizetődőbb, hosszabb 



9 

távú megoldás lenne egy saját tulajdonú autó vásárlása, ami sokkal kevesebb havi költséget 

jelentene, éves szinten pedig az ebből megtakarított összegeket másra tudnák fordítani, akár a roma 

emberek támogatására, akár egyéb kulturális rendezvények megtartására.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület 14 igen és 1 nem szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

 

272/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a 2021. évben végzett 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

 
# 7002 

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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

4.) NAPIREND: Közhasznú gazdasági társaságok 2022. II. negyedévi adatszolgáltatása 

Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. 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 hangzott el.  

 

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

15 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
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273/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja a Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Teleki utca 12.) 2022. II. 

negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7003 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

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

15 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

274/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja a VÁRVAG Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 

(2700 Cegléd, Gubody utca 28.) 2022. II. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

# 7004 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
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Szavazásra bocsátja a III. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 

15 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  
 

275/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja a „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Közhasznú Kft., (2700 Cegléd, 

Kossuth tér 5/A) 2022. II. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

# 7005 

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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

5.) NAPIREND: Arculati elismerések 2022 

Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolják a testületnek. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.  

 

276/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja a 94/2022. (III.24.) ök. határozattal kiírt „Arculati elismerések 2022” felhívásra 

beérkezett javaslatot és 2022 évben a ceglédi Eötvös téri új óvodaépület építtetőjének és 

tulajdonosának, a Váci Egyházmegyének (2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.) 

adományozza az „Cegléd Város Építészeti Díja” arculati elismerést.  

2.) Felkéri a polgármestert, hogy az elismerés átadását a Cegléd város településképi 

követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V. 30.) 

önkormányzati rendelete szerint lebonyolítsa. 
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3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7006 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

6.) NAPIREND: „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2022” c. pályázat II. kiírására 

beérkezett pályázatok elbírálása 

Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek. Előterjesztőként nem támogatta az előterjesztést, amit röviden indokolni kíván. Nehéz 

hónapok, évek elé néz a város gazdasági szempontból, egyrészt a bevételek - főleg az 

ingatlanértékesítések - még nem teljesültek teljes mértékben, másrészt év közben, az év második 

felében derült ki, hogy a bölcsődei normatívából 24 millió forintot, az idősügyi ellátásból 4 millió 

forintot zároltak, vontak el a költségvetésből. Tavaly még 388 millió volt az iparűzési adó részleges 

elvonásának kompenzálása, az idei esztendőben csak 380, tehát itt is 82 millió forintos hiány van*. 

A gépjárműadót már korábban elvonták, az is 127 millió forint. Közben megérkeztek az első 

rezsiszámlák, két intézmény esetében 100 ezer forint helyett több, mint 1 millió forintos számla 

érkezett, és vélhetően a többi esetében is ez lesz. A későbbiek folyamán tárgyalni fognak erről, 

mint ahogy tárgyaltak a szociális otthon támogatási igényéről is, később az Eatrend Kft. kérelméről, 

a diákok étkeztetésének a támogatásáról is fognak ma tárgyalni, ez plusz 50 millió forint, amire 

előre nem számítottak. Ezért kéri azt a Képviselő-testülettől, hogy minden fillért fogjanak meg, 

gondolják meg, mire adnak ki pénzt, ezzel indokolja, hogy nem támogatta ezt az előterjesztést.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: nagyon fontosnak tartják ezt a rendeletet és hogy a város arculata – különösen 

a belváros vonatkozásában – az elkövetkező években sokat változzon. Az előterjesztés 

tulajdonképpen ezt szolgálja, az ezt megalapozó rendelet, amit a Képviselő-testület Fideszes 

csoportjának kezdeményezésére módosítottak úgy, hogy erre a támogatásra lehetőség legyen, 

nagyon fontosnak tartja a város arculatban való előrelépést.  

Lehet, hogy meg kellene fogni minden fillért, de ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet – 

különösen a televíziónézők figyelmét –, hogy nem fillérek, hanem milliárdok érkeznek a városhoz 

pályázat útján, illetve milliárdok szolgálják a kormányzati támogatások útján a ceglédiek érdekét. 

Elég, ha csak a rendelőintézetre, a gimnáziumra vagy az óvodára gondol. El lehet mondani sokszor, 

sok előterjesztésnél, mindenhol, ahol kiadás van, hogy mi az, amivel ezzel a fejlődéshez az 

önkormányzatnak is hozzá kellett járulnia, de ez csak egy hozzájárulás a részükről, egyfajta 
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szolidaritás annak érdekében, hogy ezek a milliárdok a fejlesztésre ideérkezzenek. Fontosnak 

tartják a városarculat pozitív irányba történő elmozdulását, ezúton is biztatják a kedves 

televíziónézőket, hogy pályázzanak erre, mert támogatni fogják a pályázatokat.  

 

Dr. Csáky András: frakcióvezető úr mint jogász nagyon jól tudja, hogy a pályázatokra érkező pénzt 

a pályázatokra kell fordítani. Ha már szóba hozta, említsék meg a bölcsőde építést, ami hála 

Istennek elkezdődött, de hiába kaptak rá pályázati pénzt, önkormányzati forrásból a jövő esztendei 

költségvetésben plusz 130 millió forintot be kell rakni, mert ennyivel többe kerül. Sajnálatos 

módon az ezzel kapcsolatos pótlólagos igényüket a Pénzügyminisztérium elutasította.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 

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

 

277/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) A 227/2022. (VI.23.) ök. határozattal elfogadott „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 

2022” című pályázat II. kiírására beérkezett Cegléd, Árpád utca 34. szám alatti, 281/A/1 és 

281/A/2 hrsz.- ú lakóépület homlokzati felújítását 2.500.000.- forinttal, azaz kétmillió-

ötszázezer forinttal támogatja. 

2.) A megítélt támogatási összeget Cegléd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 

„Településképi követelmények alkalmazása- keretösszeg 9/2018 (V.30) Ök. rendelet alapján 

2022. évre” előirányzat terhére biztosítja. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Cegléd Város Önkormányzata nevében, a Cegléd Város 

településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V. 

30.) önkormányzati rendelet (Ör.) alapján támogatási szerződést kössön a nyertes Pályázóval. 

4.) Felkéri a Gazdasági Bizottságot az Ör.-ben előírt elszámolást ellenőrző és jóváhagyó 

feladatainak elvégzésére. 

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

 

Határidő:1. és 5. pont azonnal  Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 2. pont forrás rendelkezésre állása esetén 

 3. pont 2022. szeptember 30. 

 4. pont Elszámolás benyújtását követő Gazdasági Bizottsági ülés 
 
# 7007 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Hegedűs Ágota Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Nem 
Dr. Czinege Imre Tart. 

Fehér István Tart. 

László Ágnes Tart. 
Magyar Károly Tart. 
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7.) NAPIREND: Cegléd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata - végső  

elfogadás – Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot és a rendelet-

tervezetet is. 

 

Az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta 

határozatát.  
278/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított hatáskörében eljárva, az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) 

pontjára tekintettel – 

 

1. Jóváhagyja Cegléd város TSZT-2022 jelű Településszerkezeti Tervét, és a Településszerkezeti 

Tervről szóló 1. melléklet szerinti leírást - az OTÉK, valamint a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi 

követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével: 

1.1. A településszerkezeti tervlap hatálya területi értelemben Cegléd Város teljes közigazgatási 

területére kiterjed. 

1.2. A településszerkezeti tervet érintő területfelhasználás változással érintett terület változása: az 

1. melléklet 1. pontja szerint. 

1.3. Biológiai aktivitásérték (BAé) egyenleg biztosítása: 

A biológiai aktivitásérték egyenleg számítása alapján a jelen tervmódosítás egyenlege pozitív. A 

módosítás során keletkező +2,6 pont a terv következő módosításai során figyelembe vehető. 

1.4. Pest megye Területrendezési Terve és a területrendezési tervvel való összhang igazolása: az 

1. melléklet 2. pontja szerint.  

 

2.) Ez a határozat és a hozzá tartozó településszerkezeti tervlap 2022. október 22-én lép hatályba. 

 

3.) Utasítja a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 
 

# 7008 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

Hegedűs Ágota Igen 
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Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Magyar Károly Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

 

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 1 nem 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-tervezetet és megalkotta rendeletét.  

 

A 22/2022. (IX.29.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 7/a sz. melléklete. 

 
# 7009 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Nem 
Fehér István Tart. 

László Ágnes Tart. 

 

8.) NAPIREND: Javaslat a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozására - Rendelet 

Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek. 

 

Dr. Czinege Imre: minden ember legfőbb értéke az egészsége. Ennek megőrzése az egyén, a kis- 

és nagyközösség, a társadalom és a döntéshozók feladata. Magyarországon a rosszindulatú 

daganatos betegségeknek hihetetlen nagy száma, a halálozás magassága miatt kért szót. A 

tudomány egyformán és határozottan állítja, hogy ezeknek a betegségeknek az oka a genetikai 

eltérés, változás. Ennek 20%-a veleszületett, 80%-a pedig szerzett. A szerzett azt jelenti, hogy a 

különböző környezeti ártalmak miatt a génállomány megváltozik és utat enged a rosszindulatú 

daganatos megbetegedéseknek. A jelenlévők jól tudják, hogy maga mit szenvedett két évig, mert a 

feleségének is hasonló betegsége volt.  

Magyarországon még nem mindenki által hozzáférhető, és csak privát módon állapítható meg az, 

hogy kinek milyen genetikai ártalma van. Felesége vizsgálatai alapján elmondhatja, hogy a 

tudományos elképzelés, miszerint 80%-ban szerzett genetikai betegség okozta a felesége halálát, 

valós volt. Mondhatná, hogy Cegléden vádolja azokat, akik éveken keresztül úgy fűtöttek, hogy 

minden vackot beledobtak a kemencébe. Vádolhatná azokat az embereket, akik miatt nem épült 

meg a 2022. évben átadásra kerülő elkerülő út, amelyik a 4-es utat Kecskeméttel összekötötte 

volna. Nem vádolja őket. Azonban abban az esetben, ha döntéshozó nem tesz meg mindent azért, 

hogy az emberek egészsége megmaradjon, akkor sajnos hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon 
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ez a betegség növekedjen.  

Másképp mondva: jelenleg Cegléden többezer ember van, aki nem tud róla, hogy veleszületetten 

ott van a baj forrása, és még hozzájárulnak ahhoz, hogy a levegőbe mindenféle kémiai anyagokat 

engedjenek.  

Orvosként és felesége emlékére odafigyelő ember és mint döntéshozó is azt mondja, hogy ezt a 

rendelet-tervezetet nem fogja megszavazni, mert a tudományos bizonyosság alapján állítja, hogy 

ez káros Cegléd város polgárainak és azt gondolja, hogy egy orvos sem tehet olyat, amivel 

szakmailag, a tudomány állását figyelembe véve nem ért egyet.  

 

Földi Áron: arra kéri a többségi frakció tagjait, ne menjenek vissza az időben. Volt eddig egy áldott 

állapot, legalább az év egy részében nem kaptak a felnőttek, gyermekek füstöt. Felsorolhatná a 

jelenlévő képviselők esetében, hogy melyik körzetnek nem jó a füst, de felsorolhatná, kinek van 

gyermeke, unokája, de véleménye szerint senki sem szeretné megélni azt, hogy kimegy a kertbe és 

megállapítja, hogy a gyerekek már egy órája a mérgező füstben voltak. Ezért kéri az igazgató urat, 

kancellár urat, aki az oktatási intézmények kancellárja, ahol a gyermekeket arra tanítják, hogy 

komposztáljanak, ne füstöljenek… mi mással tud a ceglédi önkormányzat a tiszta levegőért tenni? 

Csak azzal, hogy nem hoz ilyen rendeletet. Nem tudják betiltani az autókat, nem tudnak 

mindenkinek elektromos autót adni. Fűteni is kell valahogy. Előttük van az a tél, amilyen még soha 

nem volt, amikor mindenki mindent rá fog tenni a kályhára, hogy a gázzal spóroljon. Erre még 

pluszban rá kell tenni azt, hogy valaki begyújt egy kupac avart, rátesz még egy kis műanyagot is? 

De ha normálisan is próbálják elégetni a kerti hulladékot, rengeteget ad a levegőszennyezéshez, és 

elszennyez ez olyan településrészt, ahol esetleg pont pénteken és szombaton kimennek, vendéget 

hívnak esetleg, de hol az egyik, hol a másik szomszéd csinálja ezt. Gondolják végig. Valószínűleg 

társadalmi kérés lenne ez olyan helyen, ahol sok száraz levél vagy ágnyesedék van. Ott próbálják 

meg máshogyan megoldani. Felajánlja Ferenczi képviselő úrnak, hogy akár az ő kertjéből, akár 

attól az egy-két embertől, aki a környékén van, a telkére elszállíthatja és azt elkomposztálhatja. 

Vegyék le napirendről, gondolják végig vagy tartózkodjanak, nem tudja a megoldást, de térjenek 

vissza erre majd később, lenne még rá idő, de most legalább az októbert próbálják meg amennyire 

lehet, tiszta levegővel végig vinni. Ezt kéri a frakciótól.  

 

Dr. Csáky András: a 249/2022. önkormányzati határozat írta elő, hogy ezt az előterjesztést jegyző 

asszony elkészítse, és a polgármester a testület elé terjessze.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: tulajdonképpen a jövő vonatkozásában teljesen egyetért az elhangzottakkal. 

Ugyanakkor arra, hogy milyen városban élnek, milyenek a lakossági igények, tekintettel kell 

lenniük. Köszöni a személyes felajánlást a komposztálással kapcsolatban, a füvet és a gyomot a 

szomszéd tyúkjainak adja oda, így nincs szüksége arra, hogy a komposztálást idegen telken 

végezze el. De nagyon sok gondozatlan telek van, csak végig kell menni – ha már az ő körzetével 

lehet példálózni – az Öregszőlőben, de akár az Ugyerban is. Most beindult egy gyakori 

tulajdonosváltás, forog a piac. Ha megtörténik egy gondozatlan telek megvásárlása, azonnal 

csinálni kell valamit a hulladékkal, a nyesedékkel. Biztosan tisztában vannak azzal is a jelenlévők, 

hogy egy elöregedő társadalomban élnek. Nagyon gyakran az időseknek nincs arra kapacitása, 

energiája, fizikuma, hogy minden évben úgy gondozza a kertjét már amikor túl van a hetedik vagy 

nyolcadik x-en, ahogyan a képviselő úrék elvárják tőle, és megcsinálja ezt a fajta komposztálást. 

Akkor el kell hívni valakit, meg kell fizetni, azért, hogy el tudja tüzelni ezeket a gallyakat. Ehhez 

a társadalmi igényhez kell alkalmazkodni, mert ez az igény jelen van.  

Nagyon szívesen megszavazná ezt a futurisztikus dolgot, ha ez az egyértelmű társadalmi igény nem 
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lenne jelen a városban. De nem arra esküdtek fel, hogy futurisztikus célokat hajhásszanak, hanem 

arra, hogy abba az irányba mennek, amit a lakosság tőlük kér, mert a lakosságot képviselik, ők 

választották meg a képviselőket, és nem a futurisztikus célokat. Egyet fog érteni azzal is, egészen 

biztosan sok év múlva erre lehetőség is lesz, amikor a megújuló energia már olyan szinten lesz a 

városban elérhető, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni, vagy olyan szintű népességrobbanás 

következik be, hogy ne kelljen ezzel a problémával foglalkozni. Ez most probléma, emiatt erre a 

rendeletre szükség van. És a rendelet önmaga orvosolja azoknak a problémáknak a java részét, 

amiket a képviselők felvetnek, hiszen a kerti hulladék alatt természetesen nem lehet érteni a 

gumidorkót vagy a vezetéket, a kerti hulladék alatt kizárólag természetes dolgokat lehet érteni, és 

nem szabad füsttel járó tevékenységet sem folytatni, és nem szabad másokat sem zavarni, ezek is 

benne vannak a rendeletben. Nagyon pontosan, nagyon jól készült el a rendelet, és annak is örül, 

hogy végre ott is lehet alkalmazni, ahol ennek hatása van. Eddig csak belterületen lehetett az 

avarégetést végezni, és a falusias lakóövezetben nem lehetett, ahol pedig igazán szükség lenne rá. 

Előrelépés és nem hátralépés van ebben az ügyben. 

 

Magyar Károly: két éve várnak már zöldhulladék lerakóra. Az is egy fontos dolog lenne, az is 

lakossági kérés volt, nemcsak az égetés. Normálisabb önkormányzatoknál már biomasszával 

fűtenek és tüzelnek. Úgy le fognak maradni az avarégetéssel, mint a középkorban. Véleménye 

szerint a zöldhulladék tárolóba mindenki szívesen vinné a zöldhulladékot, sőt, van olyan 

vállalkozó, aki el is vinné és biomasszát készítene belőle. Ez sem kerülne több pénzbe, mint az 

avarégetés után a bosszús leveleket olvasgatni majd az önkormányzatnál.  

 

László Ágnes: egyet tud abban érteni Ferenczi képviselő úrral, hogy a város igényeit kell szem 

előtt tartani, de azért ha felelős városvezetők akarnak lenni, akkor tudni kell nemet mondani is. 

Márpedig sokan nem szeretik azt – maga sem – amikor még lehetőség van kiteregetni, de a 

szomszéd úgy dönt, hogy meggyújtja az avart, utána lehet újra mosni, de a gyermekét se szeretné 

úgy kiengedni az udvarra, hogy azt mondja neki: „nyugodja meg, kisfiam, legálisan tüzel a bácsi”.  

Most, hogy – legyen dicséretére – a Kormány rengeteg olyan támogatást ad, amivel korszerűsíteni 

lehetett a fűtést, most is lehet még – ingyenes - napelemre is pályázni, akkor nincs arról szó, hogy 

várni kellene, vagy legalizálni kellene az avarégetést. Egyébként kihagyták a szórásból azt, hogy 

van egy hulladékszállító cégük, ami elhordja a zöldhulladékot. Az idős embereknek többnyire van 

rokona, aki segíthet, unoka, gyermek, akár szomszéd, stb., hogy ne kelljen avart égetni. Ez nem 

indok arra tehát, hogy hagyják tovább szennyezni a környezetet.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: azért kért szót még egyszer, mert megszólíttatott. Tiltja a rendelet az 

avarégetést 7 napból 4-ben, és a hét három napján engedi meg egy bizonyos időszakban. Tehát 

tiltják az avarégetést, ebből induljanak ki a képviselők. Megengedik bizonyos időszakokban, de 

alapjában a rendelet tiltó jellegű. Az ezzel járó környezetszennyezésen el lehet vitatkozni 

egyébként, mert reggel, amikor kilépett a lakásból, azonnal lehetett érezni, hogy a hideg hatására 

mindenki megkezdte a temperáló fűtést fával. Erre az őszi-téli időszakra is tiltja a rendelet az 

avarégetést, hiszen a környezet terhelése ilyenkor éppen a fatüzelésű kályhák miatt nagy. Tehát a 

rendelet alapvetően tiltó szándékú rendelet. Van benne egy megengedő rész, amit a képviselők 

kifogásolnak, de ez távolról sem olyan drámai hatású, mint amit a képviselők elmondtak.  

Tehát tiltó rendelkezésről van szó és vannak benne kivételek, nagyon szigorú kivételek. Nem kell 

dramatizálni a helyzetet, ők is tiltani szeretnék az avarégetést, de bizonyos társadalmi igényeket 

figyelembe kell venni, és ezt a rendelet nagyon jól teszi meg, köszöni szépen a Hivatal kemény 

előkészítő munkáját.  
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Földi Áron: nem gondolja futurisztikusnak azt az állapotot, ami eddig volt az elmúlt néhány évben, 

hogy nem lehetett avart égetni. Ha eddig megoldódott, akkor meg kell, hogy oldódjon később is. 

Azt nonszensznek tartja, hogy néhány igénylő miatt – lehet, hogy Ferenczi képviselő úr körzetében 

vannak ilyenek – az egész városban lehetővé tegyék azt, hogy amikor valaki ingatlant vásárol vagy 

elad, akkor az egy költség, hogy rendbe kell tenni az udvart. Igen, az az ingatlan eladásnak-

vásárlásnak a költsége. Ezt a költséget fel kell, hogy vállalja. De az nem lehet megoldás, hogy a 

belvárosban, mondjuk a Kisfaludi utcában valaki megvesz egy házat és akkor az egész 

lakókörnyéket hetekig-hónapokig minden hétvégén mérgezi, mert folyamatosan füstöl. Ez nem 

lehet megoldás ma Cegléden. Ez nem futurisztikus, mert ez eddig így volt. 

 

Imregi Tibor: 2015-ben a párizsi konferencián azt rögzítették írásban a nagyhatalmak, akik 

egyébként ennek kezdeményezői is voltak, hogy a környezetvédelmi olló folyamatosan befelé 

csukódik onnantól kezdve. Hivatalos adatok bizonyítják, hogy ez a környezetvédelmi olló azóta 

csak nyílik kifelé. Nem gondolná, hogy az avarégetés okozza ezt a problémát. Tehát valahol ezt 

máshol kellene keresni. 

Nem először volt, hogy kerékpárral érkezett a Városházára – ma is, hiszen autómentes nap van -, 

és az a felirat fogadta, hogy kerékpárt tilos behozni.  

 

Dr. Czinege Imre: frakcióvezető úr hosszú évek óta politikus. Nem tudja elfogadni azt a 

véleményét, hogy mindig figyelni kell a lakosság véleményét. Egy politikusnak a saját, a tudomány 

és az egyéb tapasztalatok alapján kell víziójának lennie. Nem kötelező, hogy ez a vízió a többség 

véleményével egyezzen, mert akkor nem politikus valaki. A  politikus felvállalja a politikusságot, 

és ha ez a vízió nem egyezik a többség véleményével, akkor álljon ki, magyarázza meg és szerezzen 

többséget. Ady Endre egyedül maradt, amikor az első világháborúban kritizálta az akkori hatalmat, 

hogy miért léptünk be az I. világháborúba. Amikor meghalt és kiterítették és oda jártak az emberek, 

akkor megdicsőült. Azt mondták: igen, ő volt az! Tehát ha valaki politikusnak magát, nem mindig 

a többség véleményét kell figyelnie, mert ez azt jelenti, hogy a politikusnak nincs elképzelése, 

nincs víziója.  

Nem indít tudományos vitát arról, hogy milyen károsodást okoz, mert véleménye szerint nem lenne 

méltó. Azért szólt hozzá, hogy felhívja a figyelmet arra, egy politikusi alkatba mi fér bele. 

 

Dr. Ferenczi Norbert: alap tévedések is vannak a hozzászólásokban. Ez a rendelet létezett már 

korábban is, ahogy utalt rá, egyszer rosszul létezett, és örül annak, hogy ez módosult, mert csak a 

belterületen lehetett avart égetni. Földi Áron képviselő úrnak mondja: nem lehet füstöt csinálni a 

belvárosban, mert tiltja a füsttel járó hatásokat. ezt kiküszöböli a rendelet. A veszélyhelyzet idején 

is lehetett ilyen rendelkezést hozni, polgármester úr kérdésére akkor is azt mondták, hogy a 

veszélyhelyzet idején is támogatják ezt. Amikor a veszélyhelyzet után megszűnt ennek a 

lehetősége, és megnyílt egy másik jogszabályi lehetőség, azonnal kérték a jegyzőt, hogy hozza 

vissza a rendelkezést. Mindig létezett, szigorú volt, nem volt teljesen tökéletes, ez a szigor most is 

itt van.  

 

Dr. Csáky András: kapcsolódva Czinege képviselő úrhoz: tegnap este olvasott egy tanulmányt, a 

nem dohányzással összefüggő jelentős számú tüdődaganatok elsőrendű oka a környezetszennyezés 

és a füst. Emlékeztet mindenkit arra, hogy korábban törvény tiltotta kerti hulladékok égetését, 

ahogy az ugarét is, és valóban, amikor az egészségügyi veszélyhelyzet jött be és lényegében 

mindenki karanténba volt zárva, akkor tették lehetővé, hogy ezt végezhessék. Azt illetően, hogy 
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társadalmi igény van rá: véleménye szerint arra is van társadalmi igény, hogy ne legyen ilyen magas 

az élelmiszerek ára vagy az energiahordozók ára. Tőlük függ valóban, hogy megengedik-e vagy 

sem. A másik aggálya egy ilyen rendelettel kapcsolatban, mint ahogy azzal a rendelettel 

kapcsolatban is, hogy műanyagot és gumit, egyéb szemetet otthon a kályhában nem szabad égetni: 

ki és milyen módon fogja tudni ellenőrizni? Ellenőrizhetetlen. Nem hallotta még soha, hogy a 

rendőrség bekopogtatott volna egy ingatlanba, mert azt látta, hogy iszonyatos korom jön ki a 

kéményből. Nem azért, mert lusták a rendőrök, hanem azért, mert nincs rá kapacitásuk, és éjszaka 

nem ezzel törődnek.  

Lehet rendeletet hozni, de nem fogják tudni betartatni. Azt is tudják, a vezetés és az alkohol 

párhuzamára utalva, hogy Európa boldogabbik országaiban egy-egy pohár sör után még be lehet 

ülni az autóba, Magyarországon ezt nem merik megreszkírozni, mert tudják, hogy abból nem egy 

pohár, hanem egy hordó lenne, és úgy ülnének be, mint ahogy most is.  

Sajnálja, hogy a Kormány változtatott azon az álláspontján, ami korábban törvényileg tiltotta az 

avarégetést, de előre haladnak, nem hátra. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen és 5 nem 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta azt és megalkotta rendeletét. 

 

A 23/2022. (IX.29.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 8/a sz. melléklete. 

 
# 7010  

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
Dr. Czinege Imre Nem 

Dr. Csáky András polgármester úr Nem 

Fehér István Nem 
Földi Áron Nem 

László Ágnes Nem 

Magyar Károly Tart. 

 

9.) NAPIREND: A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

29/2013.(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása - Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. 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.  

 

Fehér István: nem ellenezni szeretné a módosítást, viszont a Gazdasági Bizottság ülésén 

megkérdezte, hogy milyen pénzügyi hatásai lesznek ennek az emelésnek. Erre konkrétan nem 

kaptak választ, de nem is szeretné most ezt firtatni. Az előterjesztés 3. bekezdésében van egy olyan 

mondat, amire köznyelven azt szokták mondani, hogy „csípi a szemét az illetőnek”, ez így szól: 

„Az inflációt követve emelkedtek a nyugdíjak.” Úgy gondolja, ezt nem lett volna szabad beírni az 
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előterjesztésbe, mert olyan messze követi az inflációt a nyugdíj, hogy nem is lehet mérni a 

távolságot. Jó, ha ezt tudják, legalábbis abban a környezetben, ahol ő él. Támogatja a 

rendeletmódosítást.  

 

Dr. Csáky András: emlékezteti képviselő urat, hogy a már több évtizede életben lévő, hatályos 

nyugdíjtörvény rendelkezik arról, ahogy a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott 

infláció mértékével kell növelni a nyugdíjakat, illetve ha év közben kiderül, hogy a költségvetés 

során megállapított infláció vagy vélt inflációnál magasabb az érték, akkor utólag korrekciót kell 

tenni. Ez novemberben ismételten meg fog történni. Amikor tehát ez bekerült az előterjesztésbe, 

semmi mást nem csináltak, mint a hatályos jogszabály szövegét emelték át.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt. 

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt és megalkotta rendeletét. 

 

 

A 24/2022. (IX.29.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 9/a sz. melléklete. 

 
# 7011 

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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

 

10.) NAPIREND: A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló, temetői 

díjak felülvizsgálata – Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, a Gazdasági 

Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek 

mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt. 

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 
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279/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja a Ceglédi Krematórium Kft. (2700 Cegléd, Kőrösi út 32., a továbbiakban: 

Üzemeltető) beszámolóját az önkormányzat tulajdonát képező 2700 Cegléd, Dinnyéshalom 

utca 1. szám alatti köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, valamint az önkormányzati 

tulajdonú Cegléd, belterület 5724/4. hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban. 

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

 

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

2. pont: folyamatos 

 
# 7012 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt és megalkotta rendeletét. 

 

 

A 25/2022. (IX.29.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 10/a sz. melléklete. 

 

 
# 7013 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 
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11.) NAPIREND: 2022. évi költségvetési előirányzat módosítások I. – Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják a testületnek. 

 

László Ágnes: nem biztos, hogy ehhez tartozik, de többször elhangzott, hogy mennyi összeget 

vettek el a bölcsődéktől, óvodáktól. Lehet tudni ennek indokát? Egy családbarát Kormányról van 

szó. Milyen alapon vették el ezeket az összegeket?  

 

Dr. Csáky András: a kincstárnál érdeklődtek, nem volt hosszú a magyarázat: felsőbb központi 

utasítás jött, hogy miután az államháztartás ill. maga a központi kassza elég kevés forinttal bír, 

ezért mindenhol megszorítások vannak és így döntöttek. Az, hogy miért pont a bölcsődei és 

idősügyi ellátástól vették el a pénzt, az érdekes, de ezt a választ kapták a kincstártól. Más esetben 

már volt olyan, hogy azt a választ kapták, hogy „csak”. Ez annál bővebb.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt és megalkotta rendeletét. 

 

A 26/2022. (IX.29.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 11/a sz. melléklete. 

 
# 7014 

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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

12.) NAPIREND: Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2022. II. negyedévi pénzügyi 

helyzetéről 

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja azt a testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 
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igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

280/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata 2022. II. 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 
 

# 7015 
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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

13.) NAPIREND: Beszámoló Cegléd Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési 

szervek 2020. évi kincstári ellenőrzés utóellenőrzéséről 

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja a testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

281/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja a Magyar Államkincstár „Cegléd Város Önkormányzata és az általa irányított 

költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről” - címmel készített 

ellenőrzési jelentését. 

2.) Elfogadja a Magyar Államkincstár jelentésében megfogalmazott megállapításra és javaslat 

megvalósítására összeállított intézkedési tervet Cegléd Város Önkormányzatánál. 
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3.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7016 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

14.) NAPIREND: Várvag Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: megkapták a felügyelő bizottság támogató véleményét, illetve az előterjesztést 

a Gazdasági Bizottság, és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, és javasolják azt 

elfogadásra a testületnek. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát.  

 

282/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Helyt ad a VÁRVAG Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Gubody u. 28., cégjegyzékszám: 13-09-

128232, adószám: 14736854-2-13) 2022. évi üzleti terve módosítása iránti kérelmének, és 

jóváhagyja a „Gyepmesteri feladatok ellátása közbeszerzési szerződés szerint, havonta, 

egyenlő részletekben” sor 17.700.000 Ft összegének 1.797.900 Ft-tal történő megemelését a 

„Keretösszeg Önkormányzati intézmények karbantartására (tételesen, teljesítés alapján)” sor 

30.000.000 Ft összegének 1.797.900 Ft-tal való csökkentése mellett. 

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

a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
 

# 7017 
Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
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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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

 

15.) NAPIREND: A fizetőparkolók előírásairól szóló rendelet módosítása – Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

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.   

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta azt és megalkotta rendeletét. 

 

A 27/2022. (IX.29.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 15/a sz. melléklete. 

 
# 7018 

Dr. Czinege Imre Igen 
Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

László Ágnes Igen 
Magyar Károly Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Hegedűs Ágota Tart. 

Imregi Tibor Tart. 

 

16.) NAPIREND: A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása – Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester  

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság és a Humán Bizottság megtárgyalta és javasolják elfogadásra a testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta azt és megalkotta rendeletét. 
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A 28/2022. (IX.29.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 16/a sz. melléklete. 

 
# 7019 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

17.) NAPIREND: 268/2022.(VII.28.) Ök. határozattal kapcsolatos döntés 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

283/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) hozzájárul a 268/2022.(VII.28.) Ök. határozatot alapul véve ahhoz, hogy a Cegléd, 5396/66 

hrsz esetében a nyertes pályázó, Ivók Andrea vevő élettársával, Matos Attila ceglédi lakossal 

közösen kösse meg az adásvételi szerződést 2/3 és 1/3 tulajdoni hányadban,  

2.) utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7020 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 
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18.) NAPIREND: Cegléd, külterület 0825/290 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. 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 kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

284/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) értékesíti a Cegléd, külterület 0825/290 hrsz-ú, 1300 m2 nagyságú, „kivett saját használatú út” 

megnevezésű ingatlant versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül Ifj. Makula Ferenc ceglédi 

lakos részére az értékbecslő által megállapított nettó 2.350.000,-Ft+Áfa (bruttó: 2.985.000,-

Ft) vételáron, 

2.) meghatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és ahhoz kapcsolódó dokumentumok 

aláírására, 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7021 
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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

19.) NAPIREND: Cegléd, belterület 1650/7, 1650/8 és 1651/59 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre 

kijelölése 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. 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.  
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 
285/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) hozzájárul a Cegléd, 1650/7 hrsz-ú, 1 ha 3402 m2 nagyságú, „legelő” megnevezésű ingatlan két 

részre történő megosztásához a jelen határozat mellékletét képező megosztási rajz alapján, 

2.) hozzájárul a Cegléd, 1651/59 hrsz-ú, 10 ha 8727 m2 nagyságú, „kivett ipartelep” megnevezésű 

ingatlan két részre történő megosztásához a jelen határozat mellékletét képező megosztási rajz 

alapján, 

3.) értékesíti versenyeztetési eljárás lefolytatása útján a Cegléd, belterület 1650/7 hrsz megosztása 

során kialakuló kettő, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanrészt az ingatlanvagyon 

értékelő szakértő által megállapított legalább nettó 80.400.000,- Ft + áfa, azaz bruttó: 

102.108.000,- Ft áron munkahelyteremtő beruházás megvalósításának céljára, 

4.) értékesíti versenyeztetési eljárás lefolytatása útján a Cegléd, belterület 1651/59 hrsz megosztása 

során kialakuló, 4 ha 4440 m2 nagyságú ingatlanrészt az ingatlanvagyon értékelő szakértő által 

megállapított legalább nettó 266.600.000,-Ft + áfa, azaz bruttó 338.582.000,-Ft áron 

munkahelyteremtő beruházás megvalósításának céljára, 

5.) értékesíti versenyeztetési eljárás lefolytatása útján a Cegléd, belterület 1650/8 hrsz-ú, 9999 m2 

nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant az ingatlanvagyon értékelő szakértő 

által megállapított legalább nettó 60.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 76.200.000,-Ft áron 

munkahelyteremtő beruházás megvalósításának céljára, 

6.) utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t, hogy a 1650/7 hrsz megosztása során kialakuló kettő 

ingatlanrész, a 1651/59 hrsz megosztása során kialakuló kettő ingatlanrész, és a 1650/8 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésére írjon ki nyilvános pályázatot a hivatalos értékbecslésben megjelölt 

összértéken, a hasznosítás speciális előírásaira, valamint a beruházási időkorlátra vonatkozó 

feltételek kikötésével. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 
 

# 7022 
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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
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20.) NAPIREND: Cegléd, Rákóczi út 66. A. lh 2/6. sz. lakás értékesítésre kijelölése 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek az „A” határozati javaslatot.  

 

Rimóczi Gábor: szeretné kérni, hogy legalább jelöljék ki értékesítésre a lakást, mert a benne lakók 

nagyon szeretnék meg vásárolni és legalább egy tájékoztató értéket kapnának, ha kijelölik 

értékesítésre. 

 

Dr. Csáky András: eddig mindig úgy döntött a testület, hogy ezeket a lakásokat nem értékesíti, ez 

hosszú távon a városnak szüksége van ilyen jellegű lakásokra, nem csupán a bevételek, hanem a 

lakásgazdálkodás szempontjából. Értékbecslést azért nem készíttettek, miután egyöntetű volt a 

Gazdasági Bizottság véleménye is arról, hogy ne adják el, ezért értékbecslésre feleslegesen nem 

dobnak ki pénzt.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen 

és 1 nem szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

286/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) nem értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő, Cegléd 

belterület 2006/3/A/6 hrsz-ú, természetben 2700 Cegléd, Rákóczi út 66. A. lh. 2. emelet 6. 

ajtószám alatti lakást. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7023 
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 Nem 
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21.) NAPIREND: Cegléd, Batthyány u. 18/A. szám alatti üzlethelyiség értékesítésre kijelölése 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek az „A” határozati javaslatot.  

 

Takátsné Györe Anett: egy kicsit ehhez az előterjesztéshez is kapcsolódva: kiderült, hogy több 

olyan helyisége is van a városnak, ahol kevés a bérleti díj. Tud-e a Várvag Kft. a Képviselő-testület 

részére nyilvános vagy zárt anyagként egy olyan táblázatot hozni, hogy a város tulajdonát képező 

helyiségek esetében milyen bérleti díjat fizetnek? Van-e még olyan, amit fel tudnak deríteni, vagy 

amiben – ehhez hasonlóan – lépni kellene? Ha jól tudja, több ilyen alacsonyabb bérleti díjat is 

fizetnek bérlők városi tulajdonért.  

 

Dr. Csáky András: parancsnak veszi képviselő asszony ezen kérését elkészítik a táblázatot és a 

testület rendelkezésére bocsátják minél hamarabb. 

 

Takátsné Györe Anett: esetleg azt a jogi hátteret hozzá lehet-e tenni, hogy mit tudnak tenni ez 

esetben? Tudja, hogy régmúlt időre visszanyúló szerződések vannak érvényben, tehát a lehetséges 

jogi lépéseket is jó lenne ismerniük, jó lenne, ha ezt is hozzátenné a Várvag. 

 

Dr. Csáky András: úgy gondolja, erre egyszerű a válasz, annyi jogi lehetőség van, hogy ezeket a 

bérleti szerződéseket, amelyeknél nagyon alacsonyak a bérleti díjak és régen köttettek meg, és 

valóban inflációkövetéssel sem érik utol a piaci, valós értékeket, felmondják, és újból meghirdetik 

a bérleményeket, azonban kérdés, hogy ez sikerül-e vagy sem. Jogi lehetőségük ennyi van.  

 

Mótyán Krisztián ügyvezető: meg fogják vizsgálni a lehetőségeket. Ezek jellemzően nagyon régen 

kötött bérleti szerződések, határozatlan idejűek. Valóban van még jó néhány ilyen a városban. 

Következő testületi ülésre meg fogják nézni, melyek azok az ingatlanok, amit ez érint, és 

megvizsgálják azokat a jogi lehetőségeket, hogy milyen módon lehet ezeket a bérleti díjakt 

megemelni, változtatni, vagy akár felmondani a bérletet. A következő testületi ülésre ezt 

előkészítik.  

 

Dr. Csáky András: kéri, hogy az összes bérleményről készüljön kimutatás, mikor, milyen áron 

köttettek a szerződések, milyen bérleményekről van szó, és milyen jogi lehetőségek vannak ezekkel 

kapcsolatban. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
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287/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) meghatároz a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 127/A/1 

hrsz-ú, valóságban Cegléd, Batthyány u. 18/A. szám alatti 99 m2 alapterületű nem lakás céljára 

szolgáló helyiség után 160.975,- Ft + ÁFA/hónap bérleti díjat, az általa 2020. június 25-én 

meghozott 86/2020. (VI.25.) Ök. határozatával összefüggésben. 

2.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, hogy a bérleti díj emeléssel kapcsolatos szerződés 

módosítás miatt keresse meg a Festék-Paletta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 

2700 Cegléd, Kosárfalu u. 7., adószám: 13906528-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-111915, 

képviseli: Hartyáni Ágnes ügyvezető), amennyiben elfogadja a bérleti díj emelést, készítse el 

a bérleti szerződés módosítást. 

3.) Amennyiben a Festék-Paletta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft nem fogadja el a bérleti díj 

emelést, nyilvános pályázat útján történő értékesítésre kijelöli a Cegléd Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd belterület 127/A/1 hrsz-ú, valóságban Cegléd, 

Batthyány u. 18/A. szám alatti 99 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget. Az 

ingatlan vételárát 32.000.000,- Ft + ÁFA (bruttó 40.640.000,- Ft), azaz harminckétmillió 

forint + általános forgalmi adó összegben határozza meg. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7024 

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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

22.) NAPIREND: Cegléd, Eötvös tér 6. szám alatti 74 m2 irodahelyiség bérbeadása Országgyűlés 

Hivatala részére Bakos Bernadett Országgyűlési Képviselő használatára 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek az „A” határozati javaslatot.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 

szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta azt és meghozta határozatát. 
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Dr. Csáky András: már nem egy ilyen ügyben szavaztak, akkor mindig egyhangúlag elfogadta a 

testület.  

 

 
288/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) bérbe adja Cegléd Város Önkormányzatának a lakások és helyiségek bérletéről szóló, többször 

módosított 23/2009.(V.28.) KT. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjának 

ab) alpontja, a Rendelet 30. § (7) és (10) bekezdése alapján a Cegléd Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képező, Cegléd belterületén fekvő 264/2/A/1 helyrajzi számú, természetben 

Cegléd, Eötvös tér 6. szám alatt található 74 m2 alapterületű iroda megnevezésű nem lakás 

céljára szolgáló helyiséget az Országgyűlés Hivatala (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 

19., adószám: 15300014-2-41, képviseli: Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-

helyettes) kérelme alapján részére, azzal a kikötéssel, hogy 2023. január 1-től az irodahelyiség 

közüzemi költségei a VÁRVAG Nonprofit Kft. által továbbszámlázásra kerülnek a Bérlő részére. 

1.1. Az ingatlan bérbe adása visszamenőleges hatállyal 2022. május 3-tól határozatlan időre, de 

legfeljebb a Képviselő képviselői megbízatásának a megszűnéséig tart. Az Országgyűlésről szóló 

2012. évi XXXVI. törvény 111. § alapján az irodahelyiség tényleges használójává nem az 

Országgyűlés Hivatala, mint Bérlő, hanem Bakos Bernadett Országgyűlési Képviselő válik. 

2.) Meghatároz az ingatlan forgalmi szakértő véleménye alapján 125.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz 

százhuszonötezer forint + általános forgalmi adó/hónap bérleti díjat. Közüzemi költség díjért 

(amely a gáz, villany, víz, csatorna és hulladékkezelés díját tartalmazza) 45.000,- Ft + ÁFA/hó, 

azaz negyvenötezer forint + általános forgalmi adó/hónap összeget 2022. december 31-ig.  

3.) Felhatalmazza a VÁRVAG Nonprofit Kft.-t, hogy 2023. január 1-től a az irodahelyiség után 

fizetendő közüzemi költség díját továbbszámlázza a Bérlő részére. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

 
# 7025 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 
Fehér István Igen 

Földi Áron Igen 
Hegedűs Ágota Igen 

Imregi Tibor Igen 

László Ágnes Igen 
Magyar Károly Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

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

Klément György Tart. 

Kónya Ágnes Tart. 
Takátsné Györe Anett Tart. 

Tarr Felicián Tart. 
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23.) NAPIREND: Cegléd belterület 8986/41 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolják az „A” 

határozati javaslat elfogadását a testületnek. Miért nem versenyeztetik?  

 

Mótyán Krisztián ügyvezető: azért nem versenyeztetik, mert ez egy olyan ingatlan, ahol az 

önkormányzaté a telek, de a felépítmény más tulajdonában van. Fura lenne valaki alól eladni a 

telket, ha már valakinek rajta van a felépítménye, ezért nem versenyeztetik.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta 

határozatát. 

 

289/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) értékesíti versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül a Cegléd Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő, Cegléd, belterület, 8986/41 hrsz-ú, 454 m2 nagyságú, „kivett horgásztanya” 

megnevezésű, a valóságban a Budai út 45. sz. alatti ingatlant Pákozdi Roland ceglédi lakos 

részére az értékbecslő által megállapított bruttó 4.064.000,-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 

 
# 7026 
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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
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24.) NAPIREND: Cegléd, belterület 12406 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

Szakmai előterjesztő: Mótyán Krisztián ügyvezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta és javasolják az „A” 

határozati javaslat elfogadását a testületnek. 

 

Magyar Károly: túl sok ingatlant adnak el, és a régi szabályt eltörölték, hogy bizonyos százalék 

megmaradjon az önkormányzatnál tartalékban. A Redinvest Kft., aki meg fogja venni a területet – 

ha eladják neki – veszélyes hulladék égetésével is foglalkozik és ingatlanfejlesztő. Nem érti, egy 

ingatlanfejlesztőnek eladnak valamit, akinek 3 millió forint alaptőkéje van. Van már város, ahol 

reklamáltak veszélyes hulladék tárolás és égetés miatt. Főleg kórházi hulladékot akarnak égetni, ha 

ez megvalósul. Szeretnék tudni, hogy főként azok, akik az Ipari Parkban vásárolnak ingatlant, 

milyen tevékenységet akarnak itt folytatni, és milyen intervallumban. Két-három-öt év alatt 

elkezdik azt vagy sem? Rengeteg spekuláció volt az Ipari Parkban régen is, most is.  

 

Dr. Csáky András: a tevékenységet nyilvánvalóan az illetékes hatóság határozza meg, illetve 

ellenőrzi.  

 

Mótyán Krisztián ügyvezető: az ingatlan értékesítésének hosszú előzménye van. Ez korábban 

külterület volt, ennek belterületbe vonása előzte meg a folyamatot, a belterületbe vonáskor pedig 

meg kellett határozni azt, hogy milyen tevékenységre kívánja a város belterületbe vonni az 

ingatlant. Ez pedig kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, magyarul az ipari hulladék égetése ki 

van zárva. Maga az övezet sem engedi ezt meg. Nem publikus, hogy milyen célra kívánják ezt 

megvásárolni, de azt elmondhatja, nem az a cél, hogy ilyen jellegű hasznosítást folytassanak rajta, 

hanem olyan beruházást akarnak megvalósítani, amely előreláthatólag az önkormányzat számára 

igen magas iparűzési adó bevétellel fog majd járni. Ezért kéri, hogy támogassa a testület az ingatlan 

értékesítését.  

 

Dr. Csáky András: amikor – főleg az Ipari Park területén - értékesítenek egy területet, akkor 

kikötik, hogy csak olyan tevékenységet végezhet, ami nem ártalmas a környezetre, és hogy záros 

határidőn belül olyan tevékenység folytatódjon, ami az adóbevételeket növeli.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

290/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) értékesíti a Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Cegléd, belterület 12406 

hrsz-ú, 1 ha 3392 m2 nagyságú ingatlan megosztása során kialakuló 12406/1 hrsz-ú és 12406/2 

hrsz-ú ingatlant a Redinvest Kft. (1138 Budapest, Váci út 144-150., adószám: 27975626-2-41) 

pályázó részére 120.100.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 152.527.000,-Ft) vételáron, 
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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 

 
# 7027 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

 

25.) NAPIREND: Cegléd, külterület 0987/65 hrsz-ú, volt Dózsa György laktanya területén lévő 

ingatlan értékesítése bérlő részére 

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 megtárgyalta és javasolják az „A” 

határozati javaslat elfogadását a testületnek. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja az „A” határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

 

291/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) értékesíti, a kizárólagos tulajdonában lévő, telekhatár rendezést követően kialakult, Cegléd 

külterület 0987/65 helyrajzi számú, valóságban Cegléd, Törteli úti volt Dózsa György laktanya 

területén található, 2.120 m2 alapterületű kivett telephely, épület, udvar megnevezésű ingatlant 

az elővásárlásra jogosult bérlő DormatDekor Kft. (székhely: 2700 Cegléd, Hattyú u. 39., 

adószám: 24819383-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-203542, képviseli: Mányoki Evelin 

ügyvezető) részére, az általa ajánlott 7.000.000- Ft + ÁFA, azaz hétmillió forint + általános 

forgalmi adó értéken. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására 

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

az Ingatlan vonatkozásában kérje meg. 
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4.) Utasítja a VÁRVAG Nonprofit Kft. - t, a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7028 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

26.) NAPIREND: Cegléd, külterület 064/26 és 064/27 hrsz ingatlanok határrendezéséhez tulajdonosi 

hozzájárulás 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. 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 egyhangú, 15 

igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

292/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Jóváhagyja a Cegléd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Cegléd, 

külterület 064/26 hrsz alatti, 1 ha 329 m2 nagyságú „kivett sporttelep” megnevezésű és a 

Cegléd, külterület 064/27 hrsz alatti, 2 ha 7076 m2 nagyságú „szántó” művelési ágú ingatlanok 

a KISHOLD Földmérő Bt. által 193/2022 munkaszámon készített és a Pest Megyei 

Kormányhivatal által 10.003-89/2022. számon záradékolt változási vázrajz szerinti 

határrendezését (telekalakítását), és hozzájárul annak ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetéséhez. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban rögzítettek érdekében a Pest Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya előtt Cegléd Város Önkormányzata képviseletében 

eljárjon, a szükséges dokumentumokat aláírja. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
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# 7029 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

27.) NAPIREND: Cegléd városban működő köznevelési és szakképzési intézmények 

megközelítésének, közlekedésbiztonságának felülvizsgálata 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést Gazdasági Bizottság tárgyalta és egy módosítással élt a 

határozati javaslat tekintetében, amely szerint a határozat 1. pontja úgy szól: „1.) Támogatja 

Cegléd városban működő köznevelési és szakképzési intézmények megközelítése 

közlekedésbiztonságának felülvizsgálatát és támogatja „30 km/h” és „Gyermekek” figyelmeztető 

közlekedési táblák kihelyezését az alábbi helyszíneken: … „ A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság a Gazdasági Bizottság módosításával együtt javasolja elfogadásra a testületnek a 

határozati javaslatot.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: az előterjesztés előzménye az, hogy a Képviselő-testület elkezdte vizsgálni, 

milyen a köznevelési, szakképzési intézmények megközelíthetősége, milyen közlekedésbiztonsági 

intézkedéseket kell tenni. Határozott véleményük volt azzal kapcsolatban, hogy a Park Büfénél a 

zebrát fel kell számolni és arrébb kell helyezni a kereszteződésbe, tekintettel arra, hogy takarásból 

lépnek ki a zebrára a diákok, és az intézmény ajtaja egyébként sem itt van. Ehhez képest a zebra 

nem került át, de kialakítottak egy korlátot, amely véleménye szerint még a kanyarodó busznak is 

útjában lesz előbb-utóbb, lehet, hogy egy szép napon el fogja vinni a korlátot a kanyarodó busz, és 

a balesetveszély megmarad.  

Emiatt azt a fordulatot, amellyel elfogadnák ezt a fajta intézkedési rendszert, nem támogatják, ezért 

a Gazdasági Bizottság is úgy szavazott, hogy ez kiemelésre kerüljön. Nyilván a sebességkorlátozó 

táblák kihelyezését támogatták.  

 

Dr. Csáky András: emlékezteti a frakcióvezető urat, hogy a közlekedésbiztonsági tanács ill. a 

rendőrség egyértelmű szakmai állásfoglalása alapján tették azt, amit tettek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja a Gazdasági Bizottság által módosított határozati javaslatot. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta 

határozatát. 
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293/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Támogatja Cegléd városban működő köznevelési és szakképzési intézmények megközelítése 

közlekedésbiztonságának felülvizsgálatát és támogatja „30 km/h” és „Gyermekek” 

figyelmeztető közlekedési táblák kihelyezését az alábbi helyszíneken: 

 

- Deák utca (1db) 

- Rákóczi úton a Széchenyi út és a Táncsics Mihály utca közötti szakaszon (3 intézmény 

érintettsége miatt) (4db) 

- Gimnázium utca (1db) 

- Posta utca (2db) 

- Selyem utca (1db) 

- Malom tér (2db) 

- Köztársaság utca (2db) 

2.) Az 1. pontban foglalt táblák kihelyezéséhez szükséges bruttó: 693.420 Ft-ot, a 2022. évi 

költségvetés dologi kiadások során biztosítja. 

3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt és a VÁRVAG Nonprofit Kft-t a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

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

2.,3. pont: folyamatos 

 
# 7030 

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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

28.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Galambok és levéltetvek elterjedésének 

megakadályozása) 

Előterjesztők: Hegedűs Ágota, Rimóczi Gábor képviselők, Kocsó Tamás 

bizottsági tag 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolják a testületnek a határozati javaslatokat. 

 

Fehér István: az a kérdés, hogy szaporítani akarják a galambokat, vagy csökkenteni a számukat? 

Ha elfogadják a határozati javaslatot, amelyben mesterséges szaporítóhelyekről van szó, akkor 
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azzal azt érik el, hogy szaporodik a galamb. A galamb nem hajlandó elköltözni a régi 

fészkelőhelyéről, csak akkor, ha elüldözik őket. Ezt 60 éves tapasztalata alapján mondja, és mert a 

Galambszövetség szakelőadója is. Lépten-nyomon találkozott ilyen problémával. A bizottsági 

ülésen nem hangzott el, hogy a postagalambokra az a jellemző, hogy a fészkelőhelyükre mennek 

vissza, akár 50-100 vagy akár 1000 kilométerről is, sőt, még távolabból is. A galamboknak ezzel a 

módszerrel, hogy valahova valamilyen összegért dúcokat helyeznek ki, eszük ágában sem lesz 

elmenni innen. Míg az örvös- és gerle galambok a fákra fészkelnek, addig az ún. parlagi vagy városi 

galambok a városban találnak fészkelőhelyet. A gimnázium felújítási munkái miatt az eddig ott 

fészkelő galambok onnan elköltöztek. A vasútállomáson járva megszámolta, hogy akkor 150 db 

galamb volt az állomáson, tehát akkor sem mentek ki a városból valahova – igaz, helyük sincs, 

ahová mehetnének. Ha dúcokat helyeznek ki, oda kell szoktatni a galambokat valahogyan. 

Módosító indítványa az, hogy a határozati javaslat 1. pontjából maradjon ki az a kifejezés, hogy 

„mesterséges szaporodóhelyek kihelyezésével”. Ugyanis badarság azt gondolni, hogy a galambok 

majd kiköltöznek arra a helyre, ahova az önkormányzat gondolja.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: egyszerű a kérdés, itt könnyebb víziójának lenni a politikus palántának vagy 

a politikusnak, ugyanis a lakosság nem szeretne galambürüléken sétálni a Rákóczi úton vagy a 

Kossuth Ferenc utcán, ez egyértelmű, és nem akarja a ragacsot sem, ami a levéltetvek nyomán 

keletkezik. Ezzel kapcsolatban kell határozott intézkedést tenni, bármilyen mosolyt keltő is, a 

Képviselő-testületnek kell ezt megtennie, mert az elmúlt időszakban nagyon alkalmi szintűek 

voltak a kapcsolódó beavatkozások. A levéltetveket egyszer lepermetezték, aztán pedig nem. Nem 

volt benne a Várvag üzleti tervében – mostantól kezdve benne lesz, ez a javaslat lényege.  

Az állatvédők joggal fogják kifogásolni, ha olyan módszereket alkalmaznak, ami a galambok 

ritkítására vonatkozik, ezért a „kiköltöztetés” marad, ha szabad ezt a kifejezést használni, ennek a 

lehetőségét pedig meg kell vizsgálni. Ha nem tesznek semmit, csak elkenik, és ezek a kifejezések 

nem maradnak benne, akkor megint nem foglalkoznak egy olyan fontos dologgal, ami a lakosság 

érdeklődése középpontjába került. Nagyon fontos a belváros arculata – ezt már egy másik 

előterjesztésnél is elmondták. Úgy érzik, hogy az elmúlt időszakban elakadt a belvárossal 

kapcsolatos törődés, és ezt az ilyen apró dolgokkal is meg tudják tenni, mint 2,5 millió forint 

odaítélése egy épületre, vagy az azzal való törődés, hogy a levéltetvek nyomán támadó ragacs és a 

galambok nyomán támadó ürülék kerüljön eltüntetésre, és a galambproblémát valahogy oldják 

meg, kezeljék, egyáltalán törődjenek vele, és ez a törődés egy nagyon fontos üzenet a lakosság felé.  

 

Dr. Csáky András: emlékezteti frakcióvezető urat, hogy már a bizottsági ülésen is tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy a városháza padlásán már régebben felszámoltak minden fészkelőhelyet, nem 

is tudnak a galambok bemenni a padlásra. Lehet, hogy a fákon is fészkelnek és ezt majd kosaras 

kocsikkal meg lehet oldani. Arra gondot fordítanak, hogy rendszeresen tisztítsák a városháza körüli 

járdát.   

A város többi részét illetően a volt TB székház vezetőjét felhívta és felajánlotta a segítséget, hogy 

ugyanezeket az intézkedéseket megteszik ott is, mert ott korábban is ilyen probléma volt, de nem 

kérték a segítséget, mert maguk intézkedtek, és ezt tapasztalni is lehetett a Rákóczi úton.  

A Gazdasági Bizottság ülésén – miután annak tagja a kórház gazdasági igazgatója is – az SZTK 

oldala is szóba került, és kérte a gazdasági igazgató urat, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy 

ott is próbálják felszámolni a padláson lévő fészkelőhelyeket, ha vannak egyáltalán, illetve 

gondoskodjanak a tisztításról.  

Az önkormányzati ingatlanokat érintően tehát mindent megtesznek a probléma megszüntetésére 

illetve az ingatlanok körüli területek tisztántartására.  



40 

A tetveket illetően az volt az álláspont, hogy egy kiadós eső le is mosná azokat, amikor az aszály 

miatt ez nem történt meg, a Várvag Kft. intézkedett, a permetezést elvégezte, ezt a jövőben is így 

fogják tenni, ezért külön határozatot ugyan lehet hozni, lehet azzal a sajtó elé menni, de 

tulajdonképpen arról hoznak határozatot, amit úgyis csinálnak.  

 

László Ágnes: kicsit mosolygott, amikor Ferenczi képviselő úr az igényekről beszélt, mert a füstre 

van igény, de madarakat üldözzék el, amik egyébként az ember természetes közegéhez tartoznak, 

az állatok a hétköznapok részei.  

Az érintett utcákra van egy közbeszerzéses pályázat, ami az adott területek tisztántartására 

vonatkozik. Ez a köztisztasági feladatokat leíró tender pontosan leírja, hogy tisztántartani kell, 

nemcsak a falevelet kell elsöpörni, vagy a szemetet felszedni. Ha tisztán kell tartani, az azt kell 

jelentse, hogy minden környezeti szennyeződés, ami odakerül (madárürülék stb.), el legyen 

takarítva. Ezek a dolgok, amik ellen védekeznek, egyébként normális dolgok, de ha lekerül a földre, 

a szerződés értelmében legyenek is letakarítva. Ne arra várjanak, hogy essen az eső. A levéltetű 

utáni ragacsot is le lehet mosni a járdáról, menjenek rá locsoló autóval, mossák, takarítsák le, hiszen 

erre van megbízásuk.  

 

Dr. Csáky András: az eső a fán lévő tetvekre és nem a már lehullott ürülékre vonatkozott. A 

tisztántartással egyetért. 

 

Fehér István: elsősorban a jegyzőkönyv miatt mondja, hogy nem beszélt a ragacsos járdáról, nem 

mondta azt, hogy annak megakadályozására ne tegyenek intézkedéseket, sőt azt sem mondta, hogy 

a galambokkal nem kell foglalkozni. Csak azt mondta, hogy szakértő bevonásával nézzék meg, 

hogy hogyan lehet a galambokat kiüldözni a városból. Tehát még azt sem mondta, hogy ezt 

drasztikus módon tegyék meg.  Hivatkozik a velencei Szent Márk térre, annál már több galambot 

a földön nem lehet látni, mint ami ott van, mert öt perc alatt ellepik az embert, ha eleséget tart a 

kezében – és mégis megoldják.  

Ne legyenek nevetségesek. Valamikor azt mondták Ceglédről, hogy Kossuth városa, kerékpárosok 

városa és a galambászok városa. Cegléden a lakosság egyötöd része tudja biztosan, hogy ezek a 

galambok milyen szokásokkal, tulajdonságokkal rendelkeznek. Ne legyenek nevetségesek, hogy 

kiteszik a dúcokat, mert azon röhög majd a fél város, hogy dúcokat pakoltak ki.  

 

Takátsné Györe Anett: az I. határozati javaslat arról szól: „felkéri a polgármestert, vizsgálja meg”. 

Elkanyarodtak vagy kissé előre szaladtak, de jó, hogy a testületben galambszakértők is vannak. 

Bízik a szakértők munkájában, akik majd javaslattal élnek. Javasolni tudja Fehér képviselő úrnak, 

hogy ehhez a szakértő csapathoz társuljon, és akkor még jobb lesz az együttműködés.  

László Ágnes képviselő asszony javaslatát nem is érti, hiszen az ürülék eltávolítása fertőtlenítéssel 

történik, magában a köztisztasági szerződésben ez nincs benne. Nem így működik, hogy az ürüléket 

vízzel lemossák. 

A II. határozati javaslatnál sajnos nem működik automatikus mechanizmusként a fák permetezése, 

ezt az idei év példázta, amikor többször jelezte maga is, illetve kérte alpolgármester asszony 

segítségét, közbenjárását, hogy történjen valami, mert ragadtak a járdák. Nagyon hosszú ideig nem 

történt semmi. A főkertészt is megkereste permetezés ügyben. Természetesen ennek okozója volt 

a nagy szárazság, ez igaz, de akkor is működnie kellene mechanizmusként, hogy ennek a 

permetezését gyorsan lehessen lereagálni.  

Kéri, ne kanyarodjanak el a tárgytól, az I. határozati javaslat arról szól, hogy vizsgálják meg a 

lehetőséget, hogy ne legyen ennyi galamb a város területén és ne kelljen ürülékben sétálni.  
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Dr. Czinege Imre: nem tartja feleslegesnek, hogy ezzel foglalkoznak.  Az előterjesztésben nem 

látszik világosan, hogy a galamb probléma kétirányú. Az egyik az itt lakó polgárokat érinti, a másik 

pedig az itt lévő épületeket érinti, hiszen a galambürülék az épületekre kerülve komoly károkat 

okoz. Az előterjesztésben vannak olyan mondatok, amiket nem tud elfogadni, mert nem az a 

lényeg, hogy magas épületekre üldözik a galambokat, mert ott is károkat fognak okozni. Az a 

lényeg, hogy a humánum figyelembevételével csökkenjen úgy a galamb állomány, hogy ne irtsák 

őket. Támogatja képviselő asszony javaslatát, hogy az a) pontot támogassák, ne váljanak 

nevetségessé.  

Amikor ezt tárgyalják, akkor legyen egy olyan anyag, amiben például benne van, hogy különböző 

hálókkal, ultrahangos berendezésekkel próbálják ezeket a problémákat megoldani. Ebben nincs 

semmi, csak hogy van egy sólyom, amitől úgy megijednek a galambok, hogy vissza sem jönnek 

fél évig. Elviekben támogatja, hogy ezzel foglalkozzanak – azzal, hogy a polgármester úr nézze 

meg, hogy milyen egyéb lehetőségek is vannak, különválasztva az épületek védelmét és az 

emberek védelmét is.  

 

Dr. Csáky András: már vizsgálódtak. A szakemberek azt mondják, a sólyomnál szemkontaktusnak 

kell lennie, és a fák elhelyezkedése miatt ezt egyszerűen lehetetlen kivitelezni. Az ultrahangos 

állatriasztó pedig a kutyák, macskák megzavarását is okozza, ezzel kapcsolatban ez a 

szakvélemény. De természetesen írásos véleményt is be fog ezekről szerezni.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: nem előterjesztője az anyagnak, de egyértelműen látja, hogy vagy nem 

sikerült elolvasni a határozati javaslatot pontosan, vagy ugyanazokat szeretnék, ami a határozati 

javaslatban benne van. Az kifejezetten kitér arra, hogy szükségesek-e kiegészítő intézkedések, és 

kifejezetten a polgármester úr vizsgálatához köti a dolgot. Teljesen egy malomban őrölnek, csak 

szövegértési probléma állhat fenn.  

A Rákóczi úti fasor az önkormányzaté, a tulajdonos felel azért, hogy milyen szennyező forrásokat 

indukál a saját fájával kapcsolatban. Ha ezt magánszemély tenné meg, vagy valamilyen cég, akkor 

egészen biztosan köteleznék arra, hogy ezt a fajta tevékenységet szüntesse meg. A problémájuk 

most is és akkor is az volt, hogy ad hoc jellegűek az önkormányzati beavatkozások, és azért hozták 

fel testületi szintre, hogy ne lehessen később arra hivatkozni, hogy az önkormányzat legfelsőbb 

szerve nem rendszeresen követelné meg a levéltetvek permetezését és a galambok számának 

csökkentését, a városból való kiszorításuk rendszeres napirenden tartását. Alkalomszerű a 

beavatkozás és akkor is rosszul történik. Nemcsak a járdát, de a gépkocsikat is érinti ez, állandó, 

folyamatos bosszúságot okozva az itt élőknek, itt parkolóknak. 

 

Dr. Csáky András: nem ő rakta fel a tetveket a fára, úgyhogy eléggé furcsa megfogalmazás, hogy 

ezt az önkormányzat tevékenysége idézte elő. Az ad hoc jelleg abból a szempontból igaz lehet, 

hogy akkor kell beavatkozni, amikor ilyen jellegű dolog történik, de hangsúlyozza: amikor 

észlelték és próbáltak lépéseket tenni, akkor az volt a válasz, hogy várjanak az esőig, mert az le 

fogja mosni, megoldja a problémát. Mérgeket permeteznek ki, aminek súlyos környezetvédelmi és 

egyéb előírásai vannak. Persze nagyon rossz, amikor ragad és olyan szintet ér el, hogy be kell 

avatkozni, de azon az állásponton van, amennyire lehet, a környezetterhelést ilyen mérgekkel 

tartsák minimális szinten.  

 

Rimóczi Gábor: kétszer jött elő ezzel a témával az elmúlt fél évben, hogy segítséget kérjen részben 

a testülettől, részben a polgármester úrtól, hogy oldják meg a galambürülék témáját, egyszer nyár 
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elején majd később. Végre letettek egy épkézláb javaslatot ennek megoldására. Ez valóban 

nemcsak a járdákról szól, hanem autókról, padokról, erkélyekről, stb. A tévében kérte is a lakókat, 

hogy ne etessék a galambokat, próbálják elhúzni onnan. Nem akarják drasztikus módon elpusztítani 

a galambokat, hanem inkább a parkba szoktatni. Pont Fehér képviselő úr lakókörnyezetében kérték 

nagyon sokan, hogy valami megoldást találjanak erre. Ez egy terv lenne a jövőre nézve, hogy 

hogyan lehet ebben gyorsan megoldani, lépni az ügyben. Eltelt úgy egy fél év, hogy nem tudtak 

megoldást tartani erre az égető problémára.  

 

Dr. Csáky András: gondolja, azt elfogadják, hogy mindenki a saját ingatlanáért felel. Ő nem mehet 

fel a szakrendelő tetejére, nem írhat elő semmit. Felkérheti az üzemeltetőt, hogy tegyen lépéseket. 

A tulajdonost nem kéri fel, mert az az állam és úgysem válaszol. Ami az önkormányzati 

ingatlanokat illeti, úgy gondolja, megtették a megfelelő lépéseket. 

 

Magyar Károly: van-e egyáltalán a Várvagnak vagy a takarító cégnek olyan gépe, ami a járdát 

lemossa, eltakarítja az ürüléket? Pesten ez már 20 éve megy, hajnalban összeszedi a kutyaürüléket 

a gép és megszűnik a probléma. 

 

Dr. Csáky András: van egy köztisztasági szerződés, versenytárgyalást követően a megállapodás 

megköttetett velük. A Városháza környékén rendszeresen megtörténik ez a fajta tisztítás, bár a 

galambok ürítési szokásai nincsenek szinkronban a takarítás időpontjával, de a géppel reggelenként 

körbe mennek és igyekeznek a felületet tisztán tartani.  

 

Fehér István: ügyrendben kellett volna szót kérnie, azt kérve, hogy zárja le a vitát a polgármester 

úr. Az a módosító indítványa, hogy a mesterséges szaporodóhelyek kihelyezése kifejezés kerüljön 

ki a határozati javaslatból.  

 

Dr. Csáky András: értették a javaslatot, tudják, hogy mit kell tenni ezzel kapcsolatban.  

 

László Ágnes: kérdezi az előterjesztőt, milyen megfontolásból van ez, egy vadállatot, egy 

vadgalambot nem lehet átszoktatni valahova, és majd a Várvag – mert a Várvag mindent elintéz – 

kiszedi a tojásokat. Hova küldjék a galambokat? Le lehet gyéríteni, mondhatják azt, hogy rakják a 

Szabadság térre a dolgot, de bárhová is rakják, a galamb itt fog maradni, ez az élettere. Nem érti a 

dolgot.  

Dr. Csáky András: a vitát azzal zárja le, hogy Rimóczi Gábornak még megadja a szót.  

 

Rimóczi Gábor: próbálkoznak természetesen, az étellel el lehet csalni a galambokat máshová, 

hiszen azért települnek az ember közelségébe, mert élelmet kap. Képviselő asszonytól nem hallott 

semmi értelmes javaslatot arra, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Legalább megpróbálják és ha 

nem sikerül, akkor elismeri, hogy más ötletet kell találni erre a dologra. Örül a vita lezárásának, 

mert lassan viccet csinálnak az előterjesztésből, de nem baj, ehhez is joguk van.  

 

Dr. Csáky András: kérdezi az előterjesztőket, hogy elfogadják-e Fehér István képviselő módosító 

javaslatát? Megállapítja, hogy nem fogadták el az előterjesztők ezt. 

Szavazásra bocsátja Fehér István képviselő módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a határozati 

javaslatból kerüljön ki a „mesterséges szaporodóhelyek kihelyezésével” fordulat. Megállapítja, 

hogy a Képviselő-testület 6 igen és 9 nem szavazattal elutasította a javaslatot.  
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# 7031 

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 

Rimóczi Gábor Nem 
Takátsné Györe Anett Nem 

Tarr Felicián Nem 

 

Szavazásra bocsátja az eredeti I. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 

igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

294/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Felkéri a polgármestert vizsgálja meg:  

- szakértő bevonásával, hogy mesterséges szaporodóhelyek kihelyezésével, hol és milyen 

várható sikerrel terelhetők ki a galambok a belvárosból. 

- szükségesek-e kiegészítő intézkedések (solymászat, baglyok újbóli urbanizációja, 

köztisztasági szerződés módosítása stb.) 

2.) Kifejezi azon szándékát, hogy a 2023-as költségvetés terhére fedezetet biztosít a belvárosi 

galambállomány gyérítésére. 

3.) Felkéri a felelőst, hogy a következő rendes ülésen tájékoztassa a képviselő-testületet a megtett 

intézkedésekről, feltárt lehetőségekről. 

 

Határidő: 1. és 3. pont: 2022. október Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

2. pont: 2023. február 

 
# 7032 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 

Földi Áron Igen 
Hegedűs Ágota Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

Dr. Czinege Imre Tart. 
Dr. Csáky András polgármester úr Tart. 

Fehér István Tart. 

László Ágnes Tart. 
Magyar Károly Tart. 

 

 

Szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 
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295/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Kifejezi azon szándékát, hogy a 2023-as költségvetési évben a Rákóczi úti ostorfasor levéltetű 

elleni kezelésére kerüljön sor. 

 

2.) Utasítja a VÁRVAG Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2023-as üzleti tervében jelenítse meg az 1. pont 

végrehajtásához szükséges forrást, úgy, hogy az esetleges drónos eszközhasználat is kerüljön 

mérlegelésre. 

 

Határidő: 2023. február Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7033 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Tart. 

 

 

29.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Játszóterek fejlesztése) 

Előterjesztő: ifj. Károly Ferenc önkormányzati képviselő 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság megtárgyalta és 

elfogadásra javasolják a testületnek. 

 

ifj. Károly Ferenc: 2022 februárjában, a költségvetés elfogadáskor külön szerepeltek a képviselői 

keretek, ez körzetenként 2 millió forint + ÁFA összegű volt, és az önkormányzat dologi kiadásai 

között találhatóak meg az elfogadott, idei évi költségvetésben. Minden körzettel rendelkező 

képviselő rendelkezésére állt ez az összeg, amit arra költ, amire szeretne, van, aki ebből szemetest, 

kerítést vagy padot kért a körzetébe. Erre a játszóeszközre kívánja elkölteni ezt az összeget.  

Kifejezetten ide, a Vörösmarty térre vonatkozóan, és kifejezetten a személye miatt kapták ezt az 

árajánlatot, ami bruttó 2 millió forintról szól, az eredeti ára, a 8,5 millió forintos összeg helyett.  

Nincs üldözési mániája, de nem teljesen értette a polgármester úr irányába tanúsított elutasítását, 

ami a nyáron ez nem került megrendelésre, illetve amit július 26-án tett e-mailben is, míg más 

képviselőkkel szemben ezt nem feltétlenül érzi. Sajnálja, hogy ez csak neki szól.  

Polgármester úr más helyszínen ezt támogatta volna, ezt írásban is megerősítette ebben az e-

mailben, az utolsó mondat szó szerint: „Kérem, legyen segítségemre abban, hogy a város más 

területén, jóval szerényebb eszközparkkal rendelkező játszóteret keressünk közösen, ahol 

elhelyezhetjük az említett eszközt.”  
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Nem szeretné felajánlani az ő 2 millió forintos keretét más területre, ide és erre szeretné és ezt 

felhasználni. Szerényen kijelentheti, hogy a város egyik legnagyobb és legtöbbek által látogatott 

játszótere a Vörösmarty tér, és nagyon büszke arra, amit ott a 22 éves pályafutása alatt sikerült 

elérni.  

Polgármester úr utalt az anyagi helyzetre. Épp most szavaztak több ingatlan eladásból származó 

bevételről is, illetve szeptember 15-ig az adók is java részt beérkeztek, így nem látja akadályát, 

hogy a februárban elfogadott költségvetés külön során szereplő összeget felhasználják, kifejezetten 

nagy hiba lenne, ha ezt az ajánlatot elvesztenék. Kéri, támogassák az előterjesztést. A Gazdasági 

Bizottság ülésén felmerült még egy-két kérdés, erre is szeretne kitérni ill. kiegészíteni. A 

rendelkezésre álló 2.540 eFt bruttó összegből az eszköz maga 2 millió forint, a maradék pénzből 

pedig ütéscsillapító kivitelezését tudják megoldani, és az eszköz árában benne volt a telepítés, a 

TÜV vizsgája, tehát többlet költség ezzel kapcsolatban már nem fog felmerülni. A főkertésszel 

megnézték a helyszínt, megrendelés esetén ki is jelölik, tehát a helyszín vonatkozásában sem merül 

fel további kérdés. 

 

Dr. Csáky András: hasonló jellegű eszközök a Vörösmarty téren találhatóak. Amikor nyár közepén 

képviselő úrnak válaszolt, akkor még nem tudtak az elvonásokról és arról, hogy majd tízszeres 

rezsiárat kell fizetni. Mostani számítások szerint az év végéig csak energia költségek kapcsán 

minimum plusz 60 millió forintot jelent a plusz kiadás. Habár a közbeszerzési eljárással nagyon 

nehene haladnak előre, de több százmillió forintos plusz költség jelentkezik majd. Tegnap 

szakértőkkel összeültek második körben egy tanácskozásra, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben. 

Bizonyos fokú előre menekülés, hogy beruházásokat eszközölnek annak érdekében, hogy az 

energia felhasználást csökkentsék – véleménye szerint ez mindenki által támogatható. Szakértők 

egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy ez is több százmillió forint pluszt igényel. Úgy véli, akkor, 

amikor azt mondja, minden fillért meg kell fogni, meg kell gondolni, hogy mire adnak ki olyan 

helyen, ahol már vannak ilyen játszóeszközök. Lassan azt lehet mondani, hogy a Vörösmarty téren 

nem lehet elférni, annyira tele van különböző eszközökkel. Júliusban, amikor úgy látták, hogy lesz 

rá pénz, azt mondta, hogy máshova rakják, de most azt mondja, ilyenekre ne költsenek.  

 

László Ágnes: nem venné el egyik képviselőtől sem a lehetőséget, hogy ha már megszavazták, 

akkor jár is. Azt mondják, hogy erről nyáron már volt szó, de az árajánlat szeptemberi, alig egy 

hete született tehát.  

Nem bántásként mondja: azt szokták mondani, az internet nem felejt. Ezt a játszóeszközt sem a 

gyártó, sem a forgalmazó oldalán nem találta meg.  

Legyen meg a játszóeszköz, mert ő is szeretné, ha a körzete fejlődne, ez ellen nincs kifogása. 9 x 8 

méter a játszóeszköz területe, egy gumilapos kihelyezés kell, ahogy látja, mert másfél méter az 

esési felület. Ha homok kell, felmérték-e, vagy a Várvag készített-e költségvetést arra vonatkozóan, 

hogy mennyibe fog ez kerülni?  

Nagyon jó dolog, ha képviselő úr kap ajánlatot, de a cég dönthetett volna úgy is, hogy másnak adja 

ezt, mert itt 9 képviselő örülne, ha kapna egy olyan árajánlatot, hogy egy 8 milliós eszköz kerüljön 

ki a játszóterére.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: néhány gondolatot mond ennek a költségvetési keretnek a felhasználásáról. 

Nagyon örül annak, hogy a képviselők jelezhetnek és polgármester úr együttműködik általában 

ebben a dologban. A körzetében is megvolt ez az együttműködés, amit megköszön. A Budai úti 

óvoda karbantartási-felújítási munkálatait egy picit későn kezdték el és egy drágább ajánlatot 

kaptak, mint amire fel voltak készülve. Arra kérte a Várvag Kft-t, hogy ennek a meglévő keretnek 
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a terhére bizonyos dolgokat, amik nem fértek bele így, a karbantartásba-felújításba tegyenek bele. 

Ugyanez történt egy utcának a csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatban, ott is megcsúsztak egy 

picit, magasabb árat kaptak, és ennek a keretnek a terhére lehetett orvosolni a dolgot. Ez az 

együttműködés tökéletes volt.  

Jelen esetben valamiért megcsúszva érzi ezt a dolgot, pont Károly Ferenc kollégával kapcsolatban, 

amit nem tudott hová tenni, segítette is az előterjesztés előkészítését, ami arról szól, hogy 

vegyenek-e egy 8 milliós játszóeszközt 2 millió forintért. Innentől kezdve azon vitázni, hogy 

mennyiért lehet vagy nem lehet letenni, teljesen felesleges.  

A beszerzési eljárás lefolytatására kéri a polgármester urat, tehát meg kell győződnie arról, hogy 

valóban igazat mond-e ez az ajánlat, ami valóban szeptemberben érkezett, de adott volt már nyár 

folyamán is, amikor a polgármester urat erről a képviselő úr tájékoztatta, csak akkor még nem 

kellett az előterjesztéshez ezt elkészíttetni mellékletül, mert tulajdonképpen most az történik, hogy 

az együttműködés hiányában a Képviselő-testület saját hatáskörbe vonja ezt a történetet, mert 

polgármester úr nem akart a 8 milliós játszóeszközhöz 2 millióért hozzájutni, csak azért, mert ez 

személyesen Károly képviselő úrnak szól. Ezt próbálják itt orvosolni most, és megfelelő jogi és 

közigazgatási mederbe terelni. Köszöni minden kolléga nevében az eddigieket, bízik abban, hogy 

ez megmarad és a jelen eset csak kivétel, amit a kolléga negatívumként kapott és ugyanígy fogják 

tudni az együttműködést folytatni. 

 

Dr. Csáky András: ahogy a bizottsági ülésen, úgy most is kénytelen frakcióvezető úr kijelentését 

egyértelműen visszautasítani. Semmiféle személyes ellentét nincs. Ha tapasztalta volna, egy 

korábbi előterjesztés kapcsán is arra tett javaslatot, hogy ne fizessék ki az adott összeget, hanem 

tartsák vissza a pénzt. Egyszer s mindenkorra kéri, ne tereljék személyi síkra ezeket a kérdéseket.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  

Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen 

szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

296/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elrendeli beszerzési eljárás lefolytatását TS 8133 típusú játszóvár (vagy azzal műszakilag 

egyenértékű játszóvár) vonatkozásában Vörösmarty tér felállítási hellyel, a jelen határozati 

javaslat mellékletét képező indikatív ajánlat figyelembevételével és az ott megjelölt 

ajánlattevő bevonásával. 

2.) Amennyiben az 1. pont alapján lefolytatott beszerzési eljárás az indikatív ajánlatnak megfelelő 

eredményre vezet megrendeli a TS 8133 típusú játszóvár felállítását a dologi kiadások terhére 

az előterjesztés mellékletét képező ajánlati ár értékében. 

3.) Felkéri a Várvag Nonprofit Kft-t és a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1. pont: 2022. szeptember 25. Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

  2. pont: 2022. december 20. VÁRVAG Nonprofit Kft. 

  3. pont: folyamatos 

 
A határozatban hivatkozott melléklet mindenben megegyezik az előterjesztett döntéstervezet 

mellékletével. 
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# 7034 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor 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. 

 

30.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Epipen tollak kihelyezése oktatási intézményekbe) 

Előterjesztők: László Ágnes, Fehér István, Dr. Czinege Imre, Földi Áron, 

Magyar Károly önkormányzati képviselők 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

testületnek. Előzetes tájékozódás alapján egy véleményt fogalmazott meg, ami kiosztásra került, 

és egy módosító javaslatot tett. Kérdezi a frakciót, hogy elfogadják-e ezt a módosítást? 

 

Fehér István: elfogadják a javaslatot.  

 

László Ágnes: elfogadja a módosító javaslatot, ezt együtt eldöntötték. Az egyházi óvodák esetében 

kivételt tehetnek-e arra, hogy őket még beleveszik ebbe a programba? Van három egyházi óvoda.  

 

Dr. Csáky András: nem az önkormányzat fenntartásában vannak ezek az óvodák, de természetesen 

ha a Képviselő-testület ezt elfogadja, akkor haladéktalanul felveszi az egyházi óvodákkal a 

kapcsolatot és a figyelmükbe ajánlja ezt a lehetőséget, és igény szerint segítséget is nyújtanak a 

megvalósításban. 

 

ifj. Károly Ferenc: nemes kezdeményezésnek tartja az előterjesztést, örül, hogy a másik frakció is 

elfogadta a polgármester úr kiegészítését. Ha jól olvasta, a toll vényköteles, hogyan kerülhet ez 

majd be az intézményekbe, miután vényköteles? Ki jogosult ezt beadni? Ki fogja ezt vállalni, hogy 

beadja bármelyik gyereknek? Ki vállalja a felelősségét, ha allergiás tünet jelentkezik? Van néhány 

kérdés, amiről jó lenne beszélni. 

 

Dr. Csáky András: a tisztifőorvos urat megkérdezte erről. Időközben lényegében az allergiások 

részére ingyenessé vált a toll, egyéb esetben pedig nagy kedvezménnyel lehet megvenni. 

Nyilvánvalóan az adott óvoda ellátását végző orvos majd felírja vagy sem – még nem kapott választ 

a tisztifőorvostól, azt ígérte, utánanéz és tájékoztatást nyújt. 

A 2. pont arról szól, hogy ha a szakmai kollégiumok véleményüket közölték, haladéktalanul 

lépéseket tesznek, hogy a dolgozók kerüljenek kiválasztásra és oktassanak erről mindenkit. Nem 

bonyolult dologról van szó, arra az egyre kell vigyázni, hogy hová nem szabad beszúrni a tollat. 

Tudvalévő, hogy a comb külső felszínébe kell beadni az injekciót, máshova nem szabad. Egyéb 

gond ezzel nincs, a tünetek felismerésére kell oktatni a dolgozókat, de úgy véli, ez a tolltól 

függetlenül is egy ildomos dolog lenne, ha erről tájékoztatást kapnának. Volt már arról szó, hogy 
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a Mentőszolgálat ingyen és bérmentve ilyen jellegű oktatást végezne ezekben az intézményekben.  

 

Ifj. Károly Ferenc: elfogadja a választ. 

 

László Ágnes: anyaként válaszolna képviselő úrnak. Ez egy életmentő eszköz, akinek szüksége 

van erre, otthon is tarthatja, tehát feltételezhetően egy egyszerű édesanya is képes használni, 

egyébként pedig úgy gondolja, amikor nagyon nagy a baj, a vonalban már ott van a Mentőszolgálat 

irányítója, aki pontos segítséget nyújt akár az óvodában akár otthon arra vonatkozóan, hogy a 

felnőtt mit és hogy csináljon ebben a helyzetben. Tavasszal volt sajnálatos példa arra, amikor egy 

kisgyerek már nem mehetett haza. Ezt próbálják az előterjesztéssel elérni, hogy ez Cegléden ne 

történhessen meg. Örül, hogy pozitívan állt az ügyhöz a képviselő úr és a frakció többi tagja is, 

kifogás nem hangzott el a bizottsági tárgyaláson sem, hiszen ez közös érdek.  

 

Rimóczi Gábor: intézményvezetőként szeretne a témához szólni. Örül annak, hogy lesz ilyen, mert 

a defibrillátor és az inzulin mellett nagyon hasznos, hogy ez az eszköz is megtalálható legyen az 

intézményben. Nem tudja, hogy például egy félrediagnosztizálásnál ha ezt beadják, akkor történik-

e valami probléma? Mindkét eszköznél volt korábban komoly oktatás.  

Örülne annak, ha az állandó védőnő ott tartózkodna az intézményben. Elméletileg ott kellene, hogy 

legyen, csak az egyéb elfoglaltságai miatt – mert állítólag nagyon kevés a védőnő – be van osztva 

még másik három körzetbe, így egyetlen időpontot nem tud megadni, hogy a védőnő mikor tud 

biztosan az intézményben lenni. Van-e arra valami terv, hogy több védőnő, jobb ellátás legyen? 

Pénzügyi segítséget lehet-e nyújtani vagy lakást meghirdetni a számukra lehet-e, hogy több 

védőnőt szerezzenek a körzetekbe, mert valóban nem biztonságos így az iskola működése. Nála 

senki sem jelentkezett, hogy mogyoró- vagy egyéb allergiája lenne – egyébként kötelező is leadni 

az étkezéseknél az allergiások nevét.  

 

Dr. Csáky András: a védőnői kérdés nem tartozik közvetlen a témához, de kéri, vegye tudomásul 

a képviselő úr, hogy a védőnők az önkormányzat foglalkoztatásában vannak, és nem az oktatási 

intézmény foglalkoztatásában. Kéri, megfelelő hangnemben beszéljen a védőnőkkel a képviselő 

úr, mert kifogásolható híreket kapott ezzel kapcsolatban.  

Meg tudja mutatni azt a levelezést, amit évek óta folytatnak a felettes hatósággal, még korábban 

Kásler miniszter úrnak, majd Pintér miniszter úrnak is írt levelet, sőt a válaszként küldött 

propaganda levelet kapott, amely megoldást nem kínál. Várják, hogy a kórházi főigazgatóság 

lépjen valamit. Megoldási javaslatokat is tettek, hogy hogy lehetne ezt a problémát mérsékelni.  

Valóban, több körzetben hiányzik jelenleg a védőnő, hála Istennek nagyobb részt azért, mert áldott 

állapotban vannak vagy most szültek és otthon vannak. Van két olyan körzet, ahol családi állapot 

változás miatt elköltöztek.  

Jelen pillanatban ezt így tudták megoldani, mert a városban élő újszülött gyermekek ellátása is 

ugyanolyan fontos. Úgy gondolja, hogy semmiféle kár nem éri az iskolákat, de azért a felelősség 

az önkormányzaté. Kéri a képviselő urat, ha ezzel kapcsolatos gondja van, hozzá forduljon, mert a 

védőnők munkáltatója az önkormányzat. 

 

Dr. Czinege Imre: ez nemcsak úgy működik, hogy ott van az eszköz és bárki használhatja, hanem 

továbbképzésre van szükség. Az anafilaxiás reakció tarthat 1 másodpercig, de tarthat 10 vagy 1 

percig is. Ha ez a reakció nagyon súlyos, akkor azonnal be kell adni akár ruhán keresztül is a 

combba, mert ha már nincs keringése a betegnek, akkor hiába adják be. Egy halott embernek már 

felesleges beadni. Támogatja, hogy polgármester úr levelet írt és megkapják az illetékes hatóság 
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véleményét, de fel kell készülni arra, hogy az iskolában legyen valaki, de ha nincs, akkor ugyanúgy 

kell csinálni, mint az újraélesztést. Annak kell csinálnia, aki ott van a közelben. Ezt készség szintjén 

mindenkinek meg kell tanulnia. Nagy készség nem kell hozzá, mert egy halál előtt álló 

szerencsétlen emberhez oda kell tudni menni és miután nagyon egyszerű az injekció beadása, akár 

ruhán keresztül is be lehet adni, mert az idő menti meg az ő életét, hogy addig tudjon hatni a 

gyógyszer, amíg van keringése. Ha nincs keringése, hiába adják be. 

 

Dr. Csáky András: a második pont arról szól, hogy szakmai felkészítés előzze meg az egészet, és 

arról is, hogy felkérik a tankerületet illetve a szakképzési centrumot, hogy egy hasonló akciót 

véghez vigyen.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: üdvözli az előterjesztést, ugyanakkor szerinte ennek nincs köze ahhoz, hogy 

ki a fenntartó, két ok miatt is. Az egyik, hogy mindenhova ceglédi gyerekek járnak – vagy vidékiek, 

de akkor is Cegléden történne velük ez a nagy baj, amiről az előterjesztés ír -, másrészt pedig ez 

egy iskolaegészségügyi feladat, ami pedig kötelező önkormányzati feladat. Tehát ez nem az 

oktatáshoz kapcsolódik, amit az intézmények az állam szerepében átvettek az önkormányzattól, ez 

iskolaegészségügyi feladat, és ha ennek keretében ezt az önkormányzat szeretné, akkor azt 

finanszírozza is meg. Tehát az oktatási feladatot ellátó intézményekre terhelni ezt a feladatot akkor, 

amikor a saját intézmények tekintetében meghozza a döntést az önkormányzat és 

megfinanszírozza, akkor egyrészt diszkriminálnak, másrészt kiragadják az adott feladatból. 

Ugyanis ez nem oktatás, hanem iskolaegészségügy, ez pedig kötelező feladata az 

önkormányzatnak.  

Módosító indítványa az a polgármesteri határozattal kapcsolatban – ami valóban jól fogja meg a 

lényeget -, hogy az 1. pont így szóljon: „Fontosnak tartja és támogatja az illetékességi területén 

megfelelő EpiPen adrenalinos injekcióval történő ellátását az egyes köznevelési és szakképzési 

intézményeknek.” Így a 4. pont okafogyottá válik.  

 

Dr. Csáky András: a szakképzési és oktatási intézményekkel kapcsolatban a polgármester 

munkáltatói jogkörrel nem rendelkezik, tehát nem jelölhet ki embereket, hogy ki vegyen részt az 

oktatásokon. Egyébként természetesen állnak rendelkezésre.  

 

Rimóczi Gábor: kijelölik az intézményvezetők azokat, akik részt vehetnek az oktatáson, ez nem 

gond. Tudja, hogy a védőnők nem tartoznak az iskolaigazgatók munkáltatói jogköréhez, ezért kért 

segítséget polgármester úrtól, hogy egy kicsit többet tudjon ott lenni a védőnő. Semmi baja nincs 

a védőnőkkel, nem tudja, mire utal polgármester úr, de ezt majd testületi ülés után megbeszélik. 

Szereti a védőnőket, már csak azért is, mert az édesanyja 45 év védőnői pályafutás után ment 

nyugdíjba, így együtt érez a védőnők problémájával, ezért kért segítséget.  

 

Dr. Csáky András: frakcióvezető úrnak volt egy javaslata, hogy az intézkedési tervet az oktatási 

intézményekre is terjesszék ki.  

 

Fehér István: úgy gondolja, hogy ez a módosítás már a polgármester úr határozati javaslatát érintő 

módosító javaslata. Ha polgármester úr befogadja, akkor a frakció is.  

 

Dr. Csáky András: befogadja a javaslatot. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  
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Szavazásra bocsátja a módosított polgármesteri határozati javaslatot és megállapítja, hogy a 

Képviselő-testület egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta azt és meghozta határozatát. 

 

297/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) fontosnak tartja és támogatja az illetékességi területén a megfelelő EpiPen adrenalinos 

injekcióval történő ellátását az egyes köznevelési szakképzési intézményeknél. 

2.) Az illetékes szakmai kollégiumok véleményének ismeretében haladéktalanul lépéseket tesz az 

érintett dolgozók szakmai felkészítése érdekében. 

3.) Pénzügyi forrást biztosít az általános tartalék terhére az injekciók beszerzése céljából. 

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

 

Határidő: 2. pont esetében a szakvélemények 

megérkezését követően azonnal,  

a többi pont esetében: azonnal 

Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 

 
# 7035 

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 
Rimóczi Gábor Igen 

Tarr Felicián Igen 

Takátsné Györe Anett Távol 

 

31.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Fűtőház utca egy részének szilárd burkolattal történő 

ellátása) 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést két bizottság tárgyalta. A Gazdasági Bizottság nem javasolja, 

míg a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot. 

A téma mindig előkerül, sok pénzt költenek ennek az utcának a használhatóságáért. Ezért lenne jó 

előbb-utóbb megcsinálni.  

 

László Ágnes: elfogadja és látja a város nehézségeit, ugyanakkor az előterjesztés nem újkeletű, 

időről-időre megpróbálja és behozza a költségvetés után, mert most már az sem oldja meg a 

helyzetet, amit tavaly meg tudtak csinálni, hogy időről-időre kimennek és kátyúznak. Ahogy 

Mótyán Krisztián ügyvezető úr mondta a bizottsági ülésen: nem tartós ez a megoldás. Az út 

aszfaltozását még az elődje kezdeményezte, próbálja az ő törekvéseit folytatni ebben a tekintetben. 

Nagyon sokszor van, hogy a szántásból rángatják ki az autókat, mert próbálnak az út szélén menni 
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és lesodródnak.  

Le lehet szavazni az előterjesztést, de újra fogják tervezni a költségvetést februárban, és előjön a 

mézesmadzag effektus, amikor mindent megígérnek, új és újabb listákat állítanak, csak hogy 

valakinek jó legyen, és akkor az lesz, ami 2020-2021-ben és 2022-ben, hogy a Fűtőház utca valahol 

a prioritási lista végén van, amiről már a szavazás napján tudják, hogy soha nem fognak odáig 

eljutni. Nincs olyan időjárás, és általában olyan mennyiségű feladatokat írnak ki, amire már a 

költségvetéskor látják, hogy nincs forrás. Ezért próbálkozik mindig, illetve azért, hogy ne a 

szántásból kelljen kihúzgálni a lakókat.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: valóban benne van a priorizáló határozatban az utca, de biztos abban, hogy 

minden kollégának van olyan utca a körzetében, amit meg sem próbál beletenni. Meg sem próbálja 

beletenni az Öregszőlőnek azon részét, ami már belterület, és van alatta víz vagy néhol már csatorna 

is. Nem próbálja beletenni azon részeit az Öregszőlőnek beletenni, ahol már van víz vagy azt a már 

régen aszfaltos Nyárfás dűlőt beletenni, ami a szintén belterületi Kanizsai Dorottya utca folytatása. 

Lehet ezzel kísérletezni, el lehet mondani a sajtóban, hogy nem akarja a Képviselő-testület ezt 

megcsinálni, de ezt mindannyian megtehetnék. Annyival tartoznak egymásnak is, hogy nem 

csinálnak olyan visszatérő javaslatokat, amiről már a képviselő asszony is tudja, hogy nem fog 

átmenni vagy nem fogja megkapni a szükséges többséget, mert egyrészt – ahogy polgármester úr 

mondja – a szükséges forrás már az előirányzat szintjén is javarészt elköltésre került, másrészt 

pedig egy olyan helyen van, amit megelőznek ennél fontosabb utcák. Sajnos ezt a priorizálást el 

kel végezni minden évben. Ezt ebben a ciklusban a Képviselő-testület teszi meg, nyilvánosan, 

vitatható módon teszik meg emiatt a nyilvánosság miatt, de nagyon nem elegáns dolog ezt 

majdnem minden Képviselő-testületi ülésen visszahozni. Pontosításokra szorul ez a priorizálás (ezt 

Egyebek napirendben is meg fogják tenni), mert néha a technika vagy az időjárás felülír dolgokat.  

Azt kéri, hogy ha csak lehet, alkalmazkodjanak legalább ahhoz az időszakhoz, ami előttük áll, mert 

ha most módosítanak ezen a priorizáló határozaton, amikor lassan a tél elkövetkezik és ezeket a 

munkákat már meg sem lehet rendelni, el sem lehet végezni, akkor csak politizálnak és nem a 

dolgukat végzik. 

 

Dr. Csáky András: a Bürgeház dűlőben jelentős gazdasági társaságok is érintettek, tehát nem csak 

egy lakossági útról van szó. 

 

László Ágnes: amikor képviselő úr fontosságot említ, azzal nem akar vitatkozni, de például a 

Kossuth Zsuzsanna utca esetében 5 ingatlanról van szó, itt pedig több száz olyan családról, akik 

ezt az útszakaszt használják. Tehát ott lehet, itt nem lehet 200 métert megcsinálni. Jövőre újra 

fogják gondolni, és nagy együttműködés van. Sorba is szedheti, hogy a 3. választókerületben hány 

út lett megcsinálva. Egy. És egy lett még beengedve a prioritási listába. A többi képviselői körzet 

mind megtölti azt a negyven valahány feladatot, amit el kellene végezni. Nem próbálkozik már 

többet és többet bevinni, csak tényleg azt, ami az ott lakók érdeke. Nem gondolja, hogy egy 

választásnál az lesz a legfontosabb nyomás a szavazatoknál, hogy megvan-e a 200 méter Fűtőház 

utca (azt már körülbelül látta, hogy folyik ott a szavazás), hanem az lesz a lényeg, hogy több száz 

család életét ez a Képviselő-testület megkönnyítette. Mindig lehet tovább menni és azt mondani, 

hogy az adott feladat nem fontos, mert az a Szűcs telepen van. A választókerületében lakóknak 

viszont az a fontos, hogy reggelente úgy menjenek ki a városból, hogy ne törjön szét alattuk az 

autó, ne csússzanak bele a szántásba, ne kelljen kerülni a felüljáró felé, mert a másik irányba már 

nem tudnak közlekedni. Érti az indoklást, de van az éremnek egy másik oldala is.  
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület 6 igen és 2 nem szavazattal, 7 tartózkodás mellett elutasította azt. 

 

298/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Nem fogadja el az önálló képviselői indítványban megfogalmazott alábbi határozati 

javaslatot. 

 

„1.)Támogatja a Fűtőház utca Bürgeház d. felöli 200 méteres szakasz szilárd burkolattal 

történő ellátását  

2.)A beruházás fedezete a 2022. évi költségvetésben megtervezésre került.  

3.)Utasítja Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések 

megtételére” 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7036 

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 

Klément György Nem 

Hegedűs Ágota Tart. 
Imregi Tibor Tart. 

ifj. Károly Ferenc Tart. 

Kónya Ágnes Tart. 
Rimóczi Gábor Tart. 

Takátsné Györe Anett Tart. 

Tarr Felicián Tart. 

 

32.) NAPIREND: Önálló képviselői indítvány (Köztársaság utca rekonstrukciója) 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést két bizottság tárgyalta. A Gazdasági Bizottság nem javasolja, 

míg a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a határozati javaslatot. 

Véleménye szerint egyértelmű az előterjesztés. 

 

László Ágnes: láthatóan mégsem annyira egyértelmű az előterjesztés. Az az elsődleges dolog, hogy 

a többségi frakció is hangsúlyozta – akár sajtónyilatkozatban, akár a sportcsarnokkal kapcsolatban 

-, hogy megpróbálnak majd pályázni. Mindig azt hallják, hogy ha nincs terv, nem lehet pályázni. 

Azt kérte, hogy ezt a 2023. évi költségvetésbe vegyék bele, és ha lehetséges, akkor már a 

tervezéssel kezdjenek valamit, hogy ha lesz pályázati forrás, akkor ne akkor kelljen kapkodni. 

Mindig azt hallja itt, hogy ha nincs terv, akkor ki lehet csúszni a pályázatból. Erről szól az 

előterjesztés, nem jelent plusz kiadást erre az évre.  
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Dr. Csáky András: több esetben nem feltétlenül kell, hogy rendelkezésre álljon a terv a pályázatkor.  

 

Rimóczi Gábor: támogatja az előterjesztést, örül, ha az az út meg lesz csinálva, ugyanis annak 

másik fele az ő körzetéhez tartozik. Idén is csak toldották-foldották. Egy problémája van: ennek 

igazából a költségvetéskor kellett volna előjönnie, de részéről támogatható az előterjesztés.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt.  

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és meghozta 

határozatát. 

 

299/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Támogatja a Köztársaság utca Széchenyi úttól a Dugovics utcáig történő rekonstrukciójának 

tervezését és kivitelezését a 2023. évi költségvetésben. 

2.) felkéri a Városfejlesztési Kft a felmerülő költségek meghatározására, 

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

 

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

 2. pont: 2023. költségvetés tervezésének időpontja 

 3. pont: folyamatos 

 
# 7037 

Dr. Czinege Imre Igen 

Dr. Csáky András polgármester úr Igen 

Fehér István Igen 
Földi Áron Igen 

Hegedűs Ágota Igen 

László Ágnes Igen 
Magyar Károly Igen 

Rimóczi Gábor Igen 

Dr. Ferenczi Norbert Tart. 
Imregi Tibor Tart. 

ifj. Károly Ferenc Tart. 

Klément György Tart. 
Kónya Ágnes Tart. 

Takátsné Györe Anett Tart. 

Tarr Felicián Tart. 

 

33.) NAPIREND: ALMAFA GYÓGYÍTÓ Kft. - feladat-ellátási szerződésének módosítása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán 

Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát. 

 

300/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Módosítja az ALMAFA GYÓGYÍTÓ Kft-vel 2020. szeptember 21 –én létrejött, a ceglédi 

TEK II. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátásáról szóló Feladat-ellátási 

Szerződés 3. pontja módosításra kerül a következők szerint:  

1.1. A 3.1.2.2. alpontja helyébe a következő szöveg lép: 

„3.1.2.2. Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Magyarok Nagyasszonya 

Katolikus Tagóvodája” 

1.2. A 3.1.2.3. alpontja helyébe a következő szöveg lép:  

„3.1.2.3. SzázszorSzép Evangélikus Óvoda” 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés 

módosításának aláírására. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7038 

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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

 

34.) NAPIREND: Földpát Bt. - feladat-ellátási szerződésének módosítása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán 

Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát. 
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301/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Módosítja a FÖLDPÁT BT-vel 2019. augusztus 28-án létrejött, a ceglédi TEK IV. számú házi 

gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátásáról szóló Feladat-ellátási Szerződés 3. pontját 

és törli annak 3.1.2.2. alpontját. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés 

módosításának aláírására. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7039 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

 

35.) NAPIREND: INFANTMED Kft. - feladat-ellátási szerződésének módosítása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 35. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán 

Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát. 

 

302/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Módosítja az INFANTMED Kft-vel 2013. július 22–én létrejött, a ceglédi TEK VII. számú 

házi gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátásáról szóló feladat-ellátási szerződést, a 

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott Feladat-ellátási Szerződés 

szövegének végleges kialakítására és aláírására. 
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3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7040 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

 

36.) NAPIREND: A Ceglédi Városi Könyvtár – intézményvezetői pályázatának kiírása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán 

Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az I. határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát. 

 

303/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi 

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

hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális 

intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 

módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján 

1.) pályázatot ír ki a Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/A.) 

intézményvezetői (igazgató) beosztás 2023. január 1-jétől 2027. december 31-ig szóló 

betöltésére a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. melléklet szerinti tartalommal. 

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

pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon, 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
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303/2022. (IX. 22.) Ök. határozat 1. melléklete 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben 

foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) 

EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 

 

Ceglédi Városi Könyvtár (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a) 

intézményvezetői – igazgató – munkakör betöltésére. 

 

I. A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony, új jogviszony létesítése esetén 

három hónap próbaidő kikötése mellett. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval munkaviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a kulturális intézményben 

foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. 

(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 7. pont alapján megbízással kinevezhető. 

II. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

III. A munkavállaló által betöltendő szakmai munkakör: könyvtáros 

IV. A vezetői megbízás időtartama 5 év határozott időre, azaz 2023. január 1-jétől 2027. december 31-ig 

szól. 

V. A munkavégzés helye: Ceglédi Városi Könyvtár 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. 

VI. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Könyvtári feladatok ellátása mellett az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői 

irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), valamint az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben (Ávr.) foglaltakra. 

A vezetői megbízás keretében a vonatkozó törvényekben és a jogszabályokban meghatározott, és az 

alapító okiratban foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése. Vezetői feladata a 

feladatellátáshoz szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi keretek kialakítása és fenntartása, a 

működési rend biztosítása, az intézmény képviselete a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. 

Feladata továbbá a törvényes működtetés, a költséghatékony gazdálkodás, a munkáltatói jogok és 

kötelezettségek gyakorlása. 
 

VII. Javadalmazás: 

A létrejövő munkaviszony az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi 

juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, az 

Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését. 

 

VIII. Pályázati feltételek: 

A Kultv. 94. § bekezdése alapján, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről 

és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint 

egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 

8.1 A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján: 

8.1.1 Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

8.1.2. KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret, és 
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8.1.3. végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 

legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat 

8.1.4 államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. 

8.1.4.1 Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a 

képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki 

a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a 

munkakörben nem foglalkoztatható tovább. 

8.1.4.2 Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel 

rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt 

okirattal igazolja. 

8.2 a munkakör ellátásához magyar nyelvtudás szükséges, 

8.3 cselekvőképesség, 

8.4 a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt. 

8.5. összeférhetetlenségi ok nem áll fenn 

8.6. nyilatkozat arról, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt; 

8.7. nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről; 

8.8. nyilatkozat arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul. 

IX. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: könyvtárban eltöltött vezetői gyakorlat 

X. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

10.1. a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, 

10.2. részletes szakmai és vezetési programját, továbbá 

10.3. a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását, tartalmaz 

lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget; 

10.4. a végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); 

10.5. a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolások másolatai, 

10.6. KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok, 

10.7. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést - okirattal igazoltan – 

elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízatását követő 2 éven belül elvégzi. 

10.8. kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll 

büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, továbbá nem áll a muzeális 

intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

10.9. a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum, 

10.10. nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

10.11. a pályázó nyilatkozata arról, hogy: 

10.11.1. az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul pályázata tartalmának a pályázat 

elbírálásában, a kinevezésben közreműködő személyek általi megismeréséhez. 

10.11.2. az Mt. 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn; 

10.11.3. a benyújtott dokumentumok hitelesek; 

10.11.4. vezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz 

10.11.5. a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi 

ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. 

§ (2) bekezdés b) pontja alapján. 

 

XI. A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be. 

XII. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 26. 

XIII. A pályázat benyújtásának módja, helye: 

13.1. A pályázatot két példányban, írásban kell benyújtani, (1 eredeti, 1 másolati példány) Cegléd Város 

Önkormányzata polgármesterének (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.), valamint 
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13.2. az eredetivel megegyező tartalommal elektronikusan a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre történő 

megküldéssel. 

13.3. Kérjük a borítékon feltüntetni: könyvtár igazgatói pályázat. 

 

XIV. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

14.2. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság 

hallgatja meg, majd 

14.3. a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidőt követő 30 napon belül, a munkaviszony 

létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

14.4. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

XV. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november havi rendes ülése (CVÖ Képviselő-testületének 

munkaterv szerinti ülése) 

XVI. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

16.1. https://cegled.asp.lgov.hu honlapon publikálási időpontja: 2022. szeptember 26. 

16.2. www.konyvtarcegled.hu honlapon publikálási időpontja: 2022. szeptember 26. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Cegléd Város Önkormányzatának alpolgármesterétől: 

hegedus.agota@cegled.hu 

 
# 7041 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

 

 

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

15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

 

304/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) bizottságot hoz létre a 303/2022. (IX. 22.) Ök. határozat szerint benyújtott pályázatok 

véleményezésére. 

2.) A pályázat szakmai véleményező bizottság tagjai: 

2.1 Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Humán Bizottságának elnöke, 

2.2 a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint szakmai szervezet képviselője vagy kulturális 

szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértője, 

2.3 a Ceglédi Városi Könyvtár üzemi tanácsának képviselője. 

3.) felhatalmazza a polgármestert a 2.2. pontban megjelölt szervezet és a 2.3. pontban megjelölt 

képviselő felkérésére. 

mailto:polgarmester@cegledph.hu
mailto:hegedus.agota@cegled.hu


60 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7042 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

37.) NAPIREND: A Kossuth Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 37. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán 

Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a 

javaslatot és meghozta határozatát. 

 

305/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 9. § b) pontjában megállapított hatáskörében eljárva 

 

1.) Jóváhagyja – 2022. október 1-jei hatállyal – a Kossuth Múzeum (Cegléd, Múzeum u. 5., a 

továbbiakban: Intézmény) átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát, a határozat 1. 

mellékletének megfelelő tartalommal, ezzel egyidejűleg pedig hatályát veszti az Intézmény 

205/2020. (X. 22.) Ök. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata. 

2.) Felhatalmazza a polgármestert az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának fenntartó 

nevében történő aláírására. 

3.) Felhívja az Intézmény vezetőjét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

3.1. végleges, aláírt változatának egy eredeti példányát nyújtsa be nyilvántartás céljából a 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, továbbá 

3.2. tartalmát ismertesse az Intézmény dolgozóival. 

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

 

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

mellékletével. 

 
# 7043 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

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

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető  

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 38. sz. melléklete. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.  

Dr. Csáky András polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy 

a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

306/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Elfogadja Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. június 23-i rendes és 

a 2022 július 28-i rendkívüli 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 

 
# 7044 
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 
Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 
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39.) NAPIREND: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása - Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 39. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Humán 

Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet-

tervezetet. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta azt és 

megalkotta rendeletét. 

 

A 29/2022. (IX.29.) Ök. rendelet a jegyzőkönyv 39/a sz. melléklete. 

 
# 7045 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

40.) NAPIREND: Eatrend Kft. árindexálási kérelme 

Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 40. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 

Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolják a Képviselő-

testületnek.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati 

javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett 

elfogadta a javaslatot és meghozta határozatát. 

 

307/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Helyt ad az Eatrend Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65., a továbbiakban: Szolgáltató) 

kérelmének, és a 2018. augusztus 3-án, a Közétkeztetési feladatok ellátása (Bölcsődék, óvodák 

és általános iskolák) tárgyában megkötött Vállalkozási Szerződés szerint jelenleg érvényes 
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nettó vállalkozási díjat – 2022. október 1-jétől – 35 %-kal megemeli. 

2.) Helyt ad a Szolgáltató kérelmének, és a 2018. augusztus 3-án, a Közétkeztetési feladatok 

ellátása (Losontzi EGYMI és kollégium, középiskolák és Dózsa Kollégium) tárgyában 

megkötött Vállalkozási Szerződés szerint jelenleg érvényes nettó vállalkozási díjat – 2022. 

október 1-jétől – 35 %-kal megemeli. 

3.) Biztosítja az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az 1. és 2. pontban rögzített díjemelés 

fedezetét. 

4.) Felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban hivatkozott szerződések módosítására és 

aláírására. 

5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szerződésmódosítást készítse elő és 

tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 1-3. pontok: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 4-5. pontok: 2022. szeptember 30. 

 
# 7046 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 

Dr. Czinege Imre Tart. 

Fehér István Tart. 
Földi Áron Tart. 

László Ágnes Tart. 

 

41.) NAPIREND: VEKOP-5.3.2-15-2020-00059 Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő 

kerékpárút építése projektben konzorciumi együttműködési megállapodás kötése 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő: Dr. Csáky András polgármester 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 41. sz. melléklete. 

 

Dr. Csáky András: az előterjesztés lényege az, hogy a kisajátítás kapcsán kifizetett pénzeket vissza 

tudják kapni..  

 

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és 

meghozta határozatát. 

 

308/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Támogatja a VEKOP-5.3.2-15-2020-00059 Cegléd-Nyársapát-Nagykőrös összekötő 

kerékpárút építése projekt keretén belül Nagykőrös-Nyársapát-Cegléd Konzorcium 

megalakulását. 
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2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletként csatolt „Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására” tárgyú megállapodást 

aláírja, szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

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

 

Határidő: 1.,3. pont: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 2. pont: 2022.szeptember 29. 

 
# 7047 

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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

 

42.) NAPIREND: Egyebek 

 

Dr. Csáky András: a testület az anyaggal együtt írásos tájékoztatót kapott a Bácsvízzel 

kapcsolatban, de azóta egy kedvező változás történt, a múlt héten a Bácsvíz vezérigazgatójától 

levelet kapott azzal kapcsolatban, hogy Kecskemét városa, mint a Zrt. többségi tulajdonosa 

megállapodásra jutott a Kormánnyal, és kipótlásra kerül az a hiány ami a következő évben várható 

a Bácsvíznél, ezért nem fogják államosítani, közösségi tulajdonban marad. Ezt az örvendetes hírt 

kiegészítésként mondta el. 

 

Hegedűs Ágota alpolgármester asszony két ülés közti tájékoztatójával kapcsolatban kérdés, 

hozzászólás nem volt. Két ülés közti tájékoztatójának elfogadását Dr. Csáky András polgármester 

úr szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal 

elfogadta a tájékoztatót. 

 
# 7048 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 
Tarr Felicián Igen 
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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, 15 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 

 
# 7049 

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 

Rimóczi Gábor Igen 

Takátsné Györe Anett Igen 

Tarr Felicián Igen 

 

Dr. Ferenczi Norbert: döntést igénylő kérdésben kér szót. Tájékozódott azzal kapcsolatban, hogy 

hol tartanak megvalósításban az egyes költségvetési sorok kapcsán. Szó volt ma is többször arról, 

hogy a Képviselő-testület rögzítette egy sorrendben, prioritások szerint, hogy az egyes beruházások 

hogyan kövessék egymást. A 43/2022. határozat szól arról, hogy milyen utakat szeretnének. A 32 

tételből jelenleg a 9. sornál tartanak, a Bajcsy-Zsilinszky tér, a Csokonai, a Szél utca elkészült, a 

Bercsényi utca javítása elkészült, Sorompó utca útalapja elkészült, a Kanizsai, az Avar utca, a Sátor 

köz, Hattyú utcák elkészültek, a Bodrog utca aszfaltozása is elkészült. Itt következik egy jelentős, 

nagy blokk, ami mind aszfaltozási munkát igényel, és előtte van még az Aszaló utca még egy 

útalappal.  

Az együttműködés keretében szeretnék segíteni azt, hogy ezt a nagy aszfaltos blokkot egyszerre 

tudja a polgármester úr megrendelni, és az Aszaló utca útalapos hossza ne gátolja abban, hogy ezt 

az aszfaltos munkát az időjárásra tekintettel már most el tudja végezni.  

Ezért javasolják, hogy a 10. helyen lévő Aszaló utca útalap építés kerüljön le a 20. helyre (azért, 

hogy a felette lévő aszfaltos beruházásokat el lehessen végezni). Viszont van egy 50 méteres útalap 

készítés a Wesselényi utcában, amit a 11. helyre szeretnének tenni, mert csak 50 méter, és ha még 

ennyi útalapot meg lehet csinálni idén, azért nagyon hálásak lennének, hiszen a Wesselényi utca 

útalapja nagyon el van használódva.  

A 19. helyen lévő Bulcsú utcával kapcsolatban az a helyzet, hogy nem fér bele ebbe az aszfaltozási 

nagy keretbe, azért, mert a Bulcsú utcát egyszerűen nem lehet leaszfaltozni, pótolni kell az útalapot. 

Javasolják ezért, hogy a 19. helyen lévő Bulcsú utca jöjjön a 11. helyre.  

A 20. helyen lévő Wesselényi utca burkolatcseréje az Alszegi út és a Wesselényi út között pedig 

kerüljön a 19. helyre.  

Ezt a négy javaslatot teszik, valóban csak azért, hogy az aszfaltozást meg lehessen rendelni egyben, 

illetve ahol nem aszfaltozásról van szó, mert közben kiderült, hogy útalapozás kell, az kerüljön az 

útalapozások közé.  

 

László Ágnes: nem tudja így lekövetni, hogy mit hová javasolnak, nem látja írásban azt a listát, 

amit Ferenczi képviselő úr ide-oda tologat. Nem tudja a választókerület érdekeit sem képviselni, 

mert az előbb, a Fűtőház utcát érintő napirendnél azt mondták, hogy a lista adott. Most viszont 

elkezdődött az ide-oda tologatás, a rendeletben meghozott prioritási listában. Kéri, tartsanak 

szünetet és hadd láthassa azt a listát, amit Ferenczi képviselő úr előterjesztésként elmondott.  



66 

 

Dr. Csáky András polgármester úr 5 perc szünetet rendel el.  

 

Szünet vége  

 

Dr. Csáky András: kérdezi László Ágnes képviselő asszonyt, tudott-e tájékozódni az ügyben?  

 

László Ágnes: igen.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: a jegyzőkönyvhöz írásban mellékeli az általa ismertetett javaslatokat.  

Másik javaslatuk a 46/2022. határozatot érinti, amelynek esetében szintén úgy tapasztalják, azért 

akadt el a megrendelése a Téglagyár utcának, mert nagyon nagy volumenű feladat. Az lenne a 

következő. Annak érdekében, hogy ez is megindulhasson ebben az időszakban, előre hoznák a 

Felház utcai templom előtti parkoló kialakítását a 2. prioritásnak (az 1. már megvolt az Árpád 

utcában), így ennek a határozatnak a végrehajtása is el tudna kezdődni legalább, mert a 2. pont 19 

millió forintos költséget jelentene.  

Tehát még egyszer: a 46/2022. egyéb felújítások priorizálása megváltozna olyan módon, hogy a 2. 

prioritás lenne a Felház utcai templom előtti parkoló kialakítása, tervezéssel.  

 

Dr. Csáky András: ezeknek összesen mennyi a költségvonzata? 

 

Dr. Gujka Attila irodavezető: az aszfaltos utak felsorolt első húsz tétele bruttó 61 millió forintot 

tesz ki felmérésük szerint. Az útalapos utak még nincsenek felmérve, azok további 15-20 millió 

forintba kerülnének, összesen bruttó 80-90 millió forintot jelentene ezeknek az utaknak a 

megrendelése, előzetes információk alapján. 

 

Dr. Csáky András: frakcióvezető úr tett egy olyan „félvágást”, amiből az látszódhatna, hogy a 

Hivatal nem dolgozik, de meg kellett várni a szeptemberi adóbefizetéseket, aminek határideje egy 

héttel ezelőtt, 15-én járt le. Korábban részletesen kifejtette a jövőt illető aggályait, és ezért kérte, 

hogy visszafogottan gazdálkodjanak, mert eddigi információi szerint az idei évben biztosan 

semmiféle támogatást nem kapnak az energiaár-növekedés miatt. Gulyás miniszter úrtól a 

kormányinfón elhangzott, hogy meg fogják engedni, hogy éven túli működési hitelt vegyenek fel. 

Gondolja, hogy ezt mindenki el szeretné kerülni. A kasszában jelen pillanatban lévő pénzből kell 

megélni jövő év márciusáig, a következő adóbefizetésekig. Jönnek a rezsiszámlák, 7-10-szeres, 

elképesztő összegű számlák jönnek. Vannak havariák is közben, például most a Köztársaság utcai 

óvoda egyik fűtéskazánja lukadt ki, stb. Megfontolásra ajánlja azt, hogy most belevágjanak egy 

ilyen beruházásba. Kérdezi a Pénzügyi Iroda vezetőjét, mennyi pénz van most a kasszában? 

 

Sipos Nikoletta irodavezető: pontosan nem tudja megmondani, mert a helyi adóbevételek még nem 

kerültek átvezetésre. A főszámlán kb. 30 millió forint van.  

 

Dr. Csáky András: jövőre is lesz még egy 130 millió forintos számla a bölcsődével kapcsolatban.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: feltétlen el szeretné mondani, semmilyen „oldalvágásról” nincs szó, csak a 

tervet módosítják, tehát hogy polgármester úr végrehajtja azt vagy nem, az a bevételektől, ingatlan 

árbevételektől, a befolyó adóbevételektől, illetve attól fog függeni, hogy megérkezik-e az állami 

kompenzáció októberi üteme – amelynek meg kell érkeznie, hiszen az a Közlönyben megjelent. Ez 
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tehát csak sorrendiségbeli pontosítás, azért, hogy egy csomagban tudja az aszfaltot megrendelni, 

mert az időjárás sürgeti ennek elvégzését. Annyival egészítené ki, hogy a Képviselő-testület 

kifejezi azon szándékát, hogy az Aszaló utcáig az adott határozat még idén végrehajtásra kerüljön. 

De ez is csak egy szándék. És akkor hozzá lehet fogni az egyéb beruházásokhoz, amin azért 

módosítottak egy kicsit, hogy kisebb forrás rendelkezésre állása esetén is tudjanak dolgozni, és ne 

egy 19 millió forintos beruházáshoz kelljen hozzákezdeni, hanem egy néhány százezreshez a 

templom előtt.  

 

Dr. Csáky András: valóban várják az októberi kompenzációt, az eddigi tapasztalatok szerint inkább 

a hónap második felében várható a beérkezése.  

 

László Ágnes: pont most igazolódik be, ami a februári költségvetésnél elhangzott polgármester úr 

szájából, hogy a Hivatal elkészített prioritási listák, amit a Fidesz frakció módosított, reálisan 

mutatták azt, hogy mire lesz fedezetük. Most van előttük egy nagyon hosszú lista minden egyes 

feladatról, amelyek esetében látszott, amit a költségvetésnél is megfogalmazott: már akkor látszott, 

hogy nem lesz rá sem idő, sem fedezet. Itt veri át a többségi frakció az embereket, mert most várják 

a Téglagyár utcát, a Bem utcát, a Fűtőház utcát, vagy sorolhatna még másik 20-30 ollan beruházást, 

ami nem a Hivatal hibájából csúszott meg, hanem a kormányzati elvonások miatt, és nem a 

dolgozók hibájából csúszik meg, mert nem mérték fel, nem rendelték meg. Ezért mondta azt, hogy 

a jövőben következetesen kell figyelniük azt, hogy a prioritási listák folyamatosan menjenek, ne 

pedig úgy, hogy minden évben megígérnek valamit, utána pedig különböző indokokkal egymásra 

mutogatnak, hogy miért nem teljesült.  

 

Dr. Csáky András: ha emlékei nem csalnak, a Téglagyár utca az oszlopok áthelyezése miatt akadt 

el.  

 

Dr. Gujka Attila irodavezető: a Téglagyár utca két prioritásban is szerepel, az út- és járdakeret 

prioritási határozata szerint aszfaltozás történne a Görbe és Nefelejcs utca között, a másiknál 

valóban az oszlopok áthelyezése miatt akadt meg a végrehajtás, de már ott is elhárult ennek az 

akadálya.  

 

Dr. Csáky András: nem arról van szó, hogy nem akarják megcsinálni, de nem akar olyan helyzetbe 

kerülni, hogy a működéshez hitelt kelljen felvenni, ezt szeretné elkerülni, mert az utánuk jövő 

nemzedék mozgásterét szűkítik be ezzel.  

A javaslattal kapcsolatos vitát lezárja.  

 

Szavazásra bocsátja a 43/2022. határozat Dr. Ferenczi Norbert képviselő úr által ismertetett javaslat 

szerinti módosítását, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal, 3 

tartózkodás mellett elfogadta azt és meghozta határozatát.  

 

309/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Módosítja a 257/2022.(VI.23.) Ök. határozattal módosított 43/2022.(II.15.) Ök. határozatban 

megállapított feladatrangsort az alábbiak szerint: 
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1)     Bajcsy-Zsilinszky tér és Kis utca kereszteződés burkolatjavítás 

2)     Csokonai és Szél utca megsüllyedt burkolatrészek javítása 

3)     Bercsényi utca útburkolathibák javítása 

4)     Sorompó utca útalap építése a Budai út és a Vasút utca közötti részen 

5)     Kanizsai Dorottya utca felületi zárása itatásos technológiával 

6)     Avar utca útalap építése 

7)     Sátor köz útalap építése 

8)     Hattyú utca aszfaltozás (Török Ignác utca – Etelka utca, Török utca – Penny Market 

között) 

9)     Bodrog utca aszfaltozás 

10)  Akasztó szél 50 méter útalap a Wesselényi utcától 

11) Bulcsú utca útalap építés 

12) Kossuth Zsuzsanna utca felületi zárása itatásos technológiával 

13)  Árnyas utca útalap építés 

14) Nádasdi utca aszfaltozása a Kőrösi út és a Török Ignác utca között 

15) Téglagyár utca aszfaltozása a Görbe utca és a Nefelejcs utca közötti útalappal 

rendelkező részen 

16)  Harang utca aszfaltozása a 2021. évben kialakított útalapra 

17)  Lövölde utca aszfaltozása a Lövész utca és a Kaszárnya szél között 

18)  Kalász utca felületi zárása itatásos technológiával 

19)  Wesselényi utca burkolatcsere az Alszegi út és a Wesselényi köz között 

20)  Aszaló utca útalap építés 

21)  Istvánligeti utca útalap építés Kálmán utcától 

22)  Dinnyéshalom utca útalap építés temetőtől a Dinnyéshalom dűlőig 

23)  Öreghegyi út Közép út felőli végén útalap és burkolatcsere 

24)  Seres dűlő felületi zárás - 441-es úttól félig 

25)  Pacsirta utca felületi zárása itatásos technológiával 

26)  Zöldfa utca megsüllyedt burkolatrészek javítása 

27)  Pesti dűlő felületi zárás 

28)  Márvány utca útalap és felületi zárás 

29)  Fűtőház utca Bürgeház dűlő felőli végének aszfaltozása 

30)  Lövölde utca útalap építése a Kékkő utca és a Vadász utca között 

31)  Vetés utca felületi zárása itatásos technológiával 

32)  Tüske utca felületi zárása a Lövész utca és az Aszaló utca között 

2.) Kifejezi azon elvi szándékát, hogy 2022-ben az 1. pontban szereplő munkálatok a 20. pontig 

megvalósuljanak. 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 

 
# 7050 
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 

Rimóczi Gábor Igen 
Takátsné Györe Anett Igen 
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Tarr Felicián Igen 

László Ágnes Nem 
Dr. Czinege Imre Tart. 

Dr. Csáky András polgármester úr Tart. 

Magyar Károly Tart. 

 

Dr. Ferenczi Norbert: a 46/2022. határozat módosítására vonatkozó javaslata az, hogy az 5. helyen 

lévő Felház utcai parkoló kerülne a 2. helyre.  

 

Szavazásra bocsátja a 46/2022. határozat Dr. Ferenczi Norbert képviselő úr által ismertetett javaslat 

szerinti módosítását, és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 6 tartózkodás 

mellett elfogadta azt és meghozta határozatát.  

 

310/2022.(IX. 22.) Ök. határozat 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

1.) Módosítja a 46/2022.(II.15.) Ök. határozatban megállapított feladatrangsort az alábbiak 

szerint: 

1) Árpád utca 29. szám előtti buszmegálló burkolatjavítás  

2) Felház utcai templom előtti parkolója kialakítása tervezéssel, 

3) Téglagyár utca útalap készítése az Almavirág utcától a Budai útig 

4) 300 m-es futókör Vörösmarty tér (megvalósítása a Malomtó széli futókörrel azonos időpontra 

hozható) 

5) Alkotmány utca út-járda és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukció az Iskola köz és a Kossuth 

tér között  

6) Sarló utca páros oldal vízelvezetés, 

7) Jókai utca út és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukció a Köztársaság utca és a Puskaporos utca 

között, 

8) Szárcsa utca út és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukció 

9) Felház utca 62. (Kaszinó) szám előtti gépjármű-várakozóhelyek kialakítása 

10) G-1 csatorna rekonstrukció a Török Ignác utcától a Nyár utcáig 

11) Aranymeggyes szél szalagkorlát, járdakorlát 

12) Muskátli, Tulipán, Jácint utcák útépítés, csapadékvíz 

13) Csíkos szél útalap építés (ahol még nincs) 

14) Egres köz csapadékvíz-elvezetés rendezése 

15) Szövetség utca 12-14-16. társasház belső udvarának út és járdajavítása 

16) Rostély utca csapadékvíz-elvezetés rendezése 

17) Zöldházak előtt parkoló a Rákóczi úton, 

18) Szabadság tér okos WC 

19) Munkácsy utca csapadékvíz-elvezető árkok kialakítása 

20) Czigle tér rekultiváció. 

21) Sütő utca csapadékvíz-elvezetése 

22) a Köztársaság u. 10. és a Kossuth Ferenc u. 24-26. környezetében lévő egy-egy betonozott 

focipálya teljes körű felújítása és kültéri multisport játékpálya mintájára történő kiegészítése 

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

 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Csáky András polgármester 
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# 7051 

Dr. Ferenczi Norbert Igen 
Hegedűs Ágota Igen 

Imregi Tibor Igen 

ifj. Károly Ferenc Igen 
Klément György Igen 

Kónya Ágnes Igen 

Rimóczi Gábor 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. 

 

 

43.) NAPIREND: Kérdések, interpellációk 

 

Dr. Csáky András: interpelláció nem érkezett. 

 

Tarr Felicián: az útjavító és karbantartó munkálatokkal kapcsolatban kérdezi, hogy ezek mikorra 

várhatók a körzetben? Leginkább érintett és kritikus az Örkényi út a Posta utca végétől a Gerje 

hídig tartó szakasz, ahol már több nagyobb kátyú is van és már a kerékpárosok közlekedését is 

komolyan akadályozza. Ezeket a kátyúkat többször jelezte a Hivatal illetékesei felé, azonban még 

erre vonatkozóan intézkedés nem történt. 

 

Dr. Csáky András: 10 nappal ezelőtt maga is kérte ügyvezető urat, hogy a Várvag csinálja meg, 

úgy gondolja, folyamatban vannak a munkák. Jövő héten végzik el a munkákat ügyvezető úr jelzése 

szerint. 

 

Rimóczi Gábor: a Táncsics Mihály utcában felvágták az utat keresztbe a kollégium mellett, és most 

már áldatlan állapotok uralkodnak, hatalmas lett a kátyú. Nem tudja, ki és miért vágta fel, de 

segítséget kér, mert tengelytörő, életveszélyes nagy gödrök vannak a felvágott részen. 

 

Dr. Csáky András: kéri, hogy a képviselők írásban juttassák el hozzá az ilyen jellegű kéréseket, 

hogy azokra lehessen hivatkozni illetve továbbiakban intézni azokat. 

 

Magyar Károly: a kosárlabda csarnok építésénél hat parkolót ígértek a felüljáró mellé, még sincs 

ott semmi csak sártenger és kamionok tömkelege. Nem lehetne kitiltani a kamionokat onnan, hogy 

ne járjanak be oda? Véleménye szerint tábla is tiltja ezt a Rákóczi úton. Hogy kerülnek oda? 

Csináljanak kamionparkolót és fizessenek érte. 

Rendeletet hoztak az avarégetésről, de rendelet van arról is, hogy a járdákat mindenki tegye rendbe, 

a vizesárkokat, csapadékvíz-elvezetést, stb. Ez sem történik meg. Fél a rendeletek be nem 

tartásától.  

 

Dr. Csáky András: a második jelzés egy megállapítás, amivel részben egyetért. A felüljáró mellett, 

a kosárlabda csarnokhoz kapcsolódó parkolókkal kapcsolatban még várják, hogy az építtető 

befejezze az építkezést, mert addig nem kap működési engedélyt, amíg ezt a vállalását nem teljesíti.  
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Dr. Gujka Attila irodavezető: információja az, hogy amikor a kosárlabda csarnok parkolóépítést 

ígért a felüljáróhoz, akkor még arról volt szó, hogy ezek a parkolók azért kerülnek kialakításra, 

hogy a kosárlabda csarnok nemzetközi mérkőzéseket is le tudjon bonyolítani. Legújabb információ 

az, hogy arra már nem szeretnének kérni engedélyt, így ott már nem kell nekik a parkolót 

kialakítani. Erről még hivatalos tájékoztatást nem kapott, csak hallomásból tud erről.  

 

Takátsné Györe Anett: polgármester úrtól kérdezi, sikerült-e a közútkezelővel tárgyalást folytatni 

a Déli út kapcsán, a kátyúk kijavítását illetően?  

A Zsinagóga melletti terület kapcsán sikerült-e valamilyen tárgyalást folytatni az építési terület 

megvételét illetően? Beszéltek arról, hogy a park területét bővítenék ezzel a Buzogány és Hunyadi 

utcák által határolt területtel. Magyar Károly képviselő úr megjegyezte, hogy túl sok ingatlant 

adnak el, de az ingatlangazdálkodáshoz hozzátartozik az is, hogy esetleges ilyen területeket 

érdemes lenne megvenni, hogy a zöldterületet tudják tovább növelni.  

Volt egy régebbi – szintén Magyar Károlytól indult – kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy a 

hulladékudvarban zöldhulladékot lehessen elhelyezni konténerbe. Sikerült-e a DTKH-val ez 

ügyben tárgyalást folytatni?  

A Gólya utca csapadékvíz-elvezetése milyen szakaszban jár, mikor várható annak megvalósulása? 

A másik a Szent Imre herceg utca kijavítása, volt egy június végi határidő arra, hogy elvégzik a 

garanciális munkálatokat, illetve hogy azzal egyidejűleg a csapadékvíz-elvezetés is ezzel 

egyidejűleg rendeződik.  

 

Dr. Csáky András: A Szent Imre herceg utca esetében a testületi döntésnek megfelelően a 

kivitelező a Törteli úton a gimnázium ellátása érdekében kezdett bele a járdaépítésbe, ezért csúszik 

a Szent Imre herceg utca garanciális javítása. Ha jól tudja, nagyon rövid időn belül elkezdik.  

Annak idején írásbeli kérést küldött a DTKH-nak a zöldhulladékkal kapcsolatban, és beszélt is az 

illetékes igazgatóval, aki tájékoztatást ígért és a konténer kihelyezését a hulladékudvarba. Felveszi 

a kapcsolatot a céggel ez ügyben.  

A közútkezelő vezetőjével szóban is tárgyalt, és írásban is megküldte részére a Déli út és a Mizsei 

út kapcsolódásának áldatlan állapotáról szóló jelzést. Kérte, hogy a rekonstrukció várható idejéről 

tájékoztassa őt az igazgató úr. Időközben a NIF Zrt. vezetése tartott egy bemutatót a 4-es elkerülő 

út illetve a 441-es főút rekonstrukciójával kapcsolatban. A kereszteződések itt is szóba jöttek. Most 

a legnagyobb problémát a kórháznál lévő csomópont jelenti, ezzel kapcsolatban korábban a város 

elkészíttette a döntéselőkészítő javaslatát. A másik két csomópont, a Déli-Kőrösi út valamin a 

Pesti-Bajcsy-Zsilinszky út lámpás kereszteződésével kapcsolatban azt a tájékoztatást kapta, hogy 

a Pannonway egy blokkban több mint egy tucat tervezési feladatot kapott a kormányzattól a jövő 

évre, és ezek a beruházások sorrendben hátulra kerültek. Kérte, és ígéretet kapott rá, hogy ezeket 

előrébb hozzák, mert ezek a helyszínek nagyon komoly problémát okoznak. Hangsúlyozza, hogy 

az elsőrendű feladat a kórháznál lévő csomópont. Azt a javaslatot kapta a NIF Zrt. 

vezérigazgatójától, hogy levélben forduljanak Lázár János miniszter úrhoz, hogy ezt a kiemelést 

megkapják. Földi László képviselő úrral együtt aláírták és elküldték ezt a levelet. A héten azt 

olvashatták, hogy a NIF Zrt. megszűnik több másik útépítéssel foglalkozó céggel együtt, és bekerül 

a minisztérium alá. Nem tudja, ezek az átszervezések hogy állnak, de minden ilyen feladatátadás 

időt igényel. Miniszter úrtól még nem kaptak választ, de rajta vannak a kérdésen.  

A Zsinagóga melletti szabad terület értékét annak idején felbecsültették, ha jól emlékszik, és talán 

írásos ajánlatot is tettek a tulajdonosnak, de erről pontos információja nincs, írásban fog válaszolni.  
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Takátsné Györe Anett: köszöni a válaszokat. Többen jelezték, hogy a kupakgyűjtő szív eltűnt, 

többen kérték annak visszahelyezését valahová a városba.  

 

László Ágnes: igen, hiányzik a kupakgyűjtő szív az embereknek, tudnak róla, de a helyszín a 

Rossmann előtt felújításra került a múlt év folyamán. Nem gondolják, hogy oda kellene 

visszahelyezni. Keresik a helyet, ahol megfelelően tudnak parkolni egy-egy ürítésnél, mert 

általában 3 db 110 literes zsák telik meg ilyenkor. Olyan helyet szeretnének találni, ahol parkolni 

tudnak a közelben, de mindenki számára hozzáférhető. Szívesen fogadja az egyesület a helyszínre 

vonatkozó javaslatokat. Tehát azért nem helyezték ki ismét, hogy ne tegyenek kárt a friss 

beruházásban.  

 

Imregi Tibor: a Táncsics Iskola előtti közvilágítás kiépítése évek óta húzódik, el is indult a tervezés, 

már csak a kivitelezés van hátra. Jelen pillanatban hol tart az ügy? Megint itt a szeptember és a 

sötétedés ideje össze fog érni a gyerekek iskolában töltött idejével, és lehet, hogy az idén megint 

nem javul a közbiztonság?  

 

Dr. Csáky András: örülnek, ha lesz közvilágítás. 

 

Dr. Gujka Attila irodavezető: valóban a Selyem utcai közvilágítással már évek óta küzdenek. A 

tavalyi év folyamán rendelték meg, az idén júliusban érkezett az MVM Démásztól egy levél, hogy 

14 hónap múlva vállalják a kiépítést. Idén abból még nem valószínű, hogy lesz közvilágítás. 

 

ifj. Károly Ferenc: szintén a NIF Zrt-vel tartott megbeszélésről szeretett volna érdeklődni, ahol a 

polgármester úr illetve a hivatalból meghívott kollégák vettek részt. Ebben két téma érinti: a Déli-

Kőrösi út kereszteződése – amire kitért már polgármester úr -, a másik a 441-es Kőrösi út és M4 

keleti elkerülővel kapcsolatban kérdezi, hogy a terveket megkaphatja-e, láthatja-e.  

A jövőre nézve pedig szerencsésnek tartaná, hogy azok a képviselők, akik egy-egy témában 

érintettek, a frakcióvezetőket vagy minimum az érintett képviselőket hívják meg, hiszen a város 

lakói, a választók a képviselőket választották meg a képviseletükre. A maga részéről szeretne 

képben lenni és részt venni az ilyen jellegű rendezvényeken. Szeretné megkapni az ott bemutatott 

terveket, ha lehetséges. Érdekli, hogy a keleti elkerülő kiket, miket érint.  

 

Dr. Csáky András: a találkozót a NIF Zrt. kezdeményezte, ők határozták meg, hogy kit hívnak meg 

a találkozóra. Kérte, hogy a bemutatott terveket a nyilvánosság elé vihesse. 4 elkerülő út variáció 

merült fel. A válaszuk az volt, hogy nem lehet a nyilvánosság elé vinni, amíg nincs meg a végleges 

döntés. Ha a végleges döntés utáni anyagot megkapják, akkor természetesen a nyilvánosság elé 

fogja tárni. A jelenlegi helyzetben úgy interpretálták a helyzetet, hogy 8 éven belül nem várható 

semmi. Örülhetnek, ha maga az út kijelölése megtörténik, mert az kisajátításokat, 

környezetvédelmi tanulmányokat és egyebeket von maga után. Szkeptikus ezzel kapcsolatban, 

most, hogy sok olyan szervezet megszűnik, ami eddig ezzel foglalkozott. Meg is kérdezte az 

igazgató urat a NIF Zrt. megszűnéséről, de nem volt információja az átvételről.  

Egy biztos: jelenleg semmire sincs pénz. Mindaddig, amíg az Unióval nem történik megállapodás, 

esély sincs rá. Az, hogy a közvéleményt tájékoztassák, nem rajtuk múlt, hanem a NIF Zrt-n.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: sokszor elhangzott a mai nap, hogy nincs pénz se itt, se ott. Egy dologra 

egészen biztosan van: az Öregszőlő vízellátásának a bővítésére, az I. ütemre. Az ehhez szükséges 

forrást a Képviselő-testület nemcsak, hogy beszavazta a költségvetésbe, hanem megállapították, 
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hogy ott van. Szeptember van. Úgy gondolja, az építőipari költségek a mélyépítést is felfelé fogják 

tolni, a 24. órában vannak a közbeszerzés kiírásával, illetve a 24. órában vannak azzal kapcsolatban, 

hogy ez a forrás elég legyen akár egy következő évi kivitelezéssel is arra, amit szeretnének csinálni 

az Öregszőlőben. Hol tart a közbeszerzési eljárás?  

Polgármester úr utalt arra, hogy szakértők bevonásával vizsgálja azt, hogy az energia 

veszélyhelyzet mennyiben érinti az önkormányzatot és mit lehet tenni. Megtudhatják-e, hogy kik 

ezek a szakértők és mire jutottak? Ahogy Károly képviselő úr utalt rá: elmehetnek-e megnézni, 

hogy miről beszélgetnek ezekkel a szakértőkkel? Szívesen részt vesznek ilyenben is, ha erre igényt 

tart a polgármester úr.  

 

Dr. Csáky András: forrásként az Ökovíz – Bácsvíz átalakulás kapcsán egy pangó számlán maradt 

pénz, ami évek óta rendelkezésre állt, csak nem nyúltak hozzá, illetve mindig azzal hitegették, hogy 

ahhoz nem lehet hozzányúlni. Amikor kérte, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályhelyet mutassák 

meg, hogy miért nem tudják ezt használni, és megmutatták, az nem alapozta meg azt, hogy ezt 

miért nem lehet felhasználni. Akkor a Bácsvíz vezetésével tárgyalva kiderült, hogy erre fel lehet 

használni. A folyamat elindult. Először arról volt szó, hogy in house beruházásban valósul meg, 

hogy a közbeszerzést meg tudják kerülni, és a Bácsvíz elvégezné ezt. Jogi szakértők 

ellentmondásos véleményeket adtak. Ilyen esetben azt szokta mondani, hogy ha nincs egyértelmű 

jogi vélemény, akkor a másik utat kell tartani, ki kell írni a közbeszerzést. Közben a Bácsvíz is 

visszalépett ettől. Azért lett volna szerencsés, ha ők csinálják, mert a különböző vízjogi és egyéb 

engedélyek beszerzése nekik sokkal hamarabb megy. Egy picit ez is elhúzta a folyamatot.  

Úgy tudja, hogy kiírásra került a közbeszerzés.  

 

Dr. Gujka Attila irodavezető: kiírásra még nem került a közbeszerzés, de a közbeszerző 

kiválasztásra került, ahogy a közbeszerzés bíráló bizottságában műszaki szakértelmet biztosító 

személy is. Jelenleg az ajánlati felhívás előkészítés alatt van, a piackutatás megtörtént e téren. 

Véleménye szerint jövő héten kiírásra kerülhet a közbeszerzési eljárás.  

 

Dr. Csáky András: az energetikai kérdésre válaszolva elmondja, hogy a szakértőket illetően - bár 

felhatalmazása nincs erre, de nagy titok nincs - az egyik nyilvánvalóan Füle Győző mérnök, a 

másik szakértő az, aki tulajdonképpen a háznak az energetikai berendezéseit ismeri, Spindelbauer 

Attila, illetve a hivatal és a Várvag munkatársai ültek össze a városvezetéssel. Elkészült a város 

teljes energetikai felmérése, amelyben javaslatok is vannak megfogalmazva. Felmérték az 

intézmények energiatakarékos lámpatest igényét. Meglepte, hogy ezres nagyságrendű az ezzel 

kapcsolatos igény. A nyári LED csereprogramot lebonyolító céget megkérdezték, hogy esetleges 

kedvezményes fényforrásokhoz a város intézményei, gazdasági társaságai hozzájuthatnak-e, és 

nem zárkóztak el. 3 millió forint körüli összegről van szó, a megrendelők kimentek, bízik abban, 

hogy kapnak árajánlatot és ezt első lépésként meg tudják tenni. Közben ezeknek az adatoknak a 

birtokában próbálják megtenni, amit lehet. A Városházán elsősorban a födém szigetelését kellene 

megoldani. Nehezíti a helyzetet, hogy a járási hivatallal össze vannak kötve, lényegében a járás 

nélkül is megcsináltathatja az önkormányzat, ami a járásnak is költségmegtakarítást eredményez. 

A múlt héten, a katolikus óvoda avatásakor felvetette főispán úrnak, hogy tekintsék át  egy 

megbeszélés keretében, hogy milyen beruházások eredményezhetnek energia felhasználás 

csökkenést. Nem zárkózott el a főispán úr ez elől.  

Következő lépésként kezdeményezték, hogy december 22-től január 2-ig tartsanak hivatali 

szünetet. Ezt nagyon sok önkormányzatnál már bejelentették, de itt csak akkor van értelme, ha a 

járási hivatallal együtt teszik ezt meg. A járásnak abból a szempontból könnyebb a helyzete, hogy 
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a vasútállomáson teljeskörű szolgáltatást tudnak nyújtani, illetve a földhivatalban is van részleges 

szolgáltatási lehetőség. A tapasztalat az, hogy a két ünnep között nagy ügyfélforgalom nincs. Ezt 

levélben is elküldték már két héttel ezelőtt főispán úrnak, aki ezt felterjesztette a 

Miniszterelnökségre, onnan várják a választ. Bízik abban, hogy ez is egy olyan lépés lehet, amivel 

energiát tudnak megtakarítani.  

Minden intézmény megkapta a városra vonatkozó energiamegtakarítási tervet, annak alapján a saját 

energiacsökkentő tervüket elkészítették. Ezeknek feldolgozása folyamatban van. Az év végéig úgy 

ahogy tudják uralni a helyzetet, a kérdés az, hogy kapnak-e valamilyen segítséget. A 

Pénzügyminisztériummal is tárgyalt ez ügyben, de nem optimista ez ügyben, nem kapott biztatást. 

Valószínűleg megengedik, hogy vegyen fel hitelt a város. Itt állunk. Természetesen ha döntést 

igénylő, költségvetést érintő dolgok jönnek, ezért mondta, hogy óvatosan gazdálkodjanak, mert 

véleménye szerint elsőbbséget kellene kapniuk azoknak a beruházásoknak, amelyek 

energiamegtakarítással járnak. Példaként említi a Széchenyi úti óvoda esetét, ahol kilukadt a kazán, 

és teljesen új kazánt kellett felrakni, új rendszert kellett kiépíteni, ez egy 40 milliós beruházás volt, 

de akik építették azt mondják, közel 50%-os energia megtakarítást lehet elérni. Most a Köztársaság 

úti óvodában lukadt ki egy kazán, megvizsgálják, hogy ezzel kapcsolatban milyen megtakarítás 

érhető el esetleg.  

 

Kónya Ágnes: a Csíkos széllel kapcsolatban jelzi, ahogy többszöri  lakossági megkeresés után már 

nyár elején is jelezte, hogy a vízelvezető árok tisztítása nagyon időszerű lenne, ezzel kapcsolatban 

még nem történt semmi. Hogy állnak?  

 

Dr. Gujka Attila irodavezető: az árajánlatot bekérték a vállalkozótól, de az még nem érkezett be, 

ezért nem tudták megrendelni a munkát. Tehát árajánlatra várnak.  

 

Földi Áron: két kérdését már kilőtték (zöldhulladék lerakás, Hunyadi utcai telek). Kérése van 

polgármester úr felé. Javaslata, hogy az épülő sportcsarnok mellett, ahol egyébként is térburkolat 

lesz, alakítsanak ki egy óriás sakktáblát. Ezzel kapcsolatosan már a két igazgató úrral, akik 

illetékesek ebben, felvették a kapcsolatot és ők már a tervezővel is beszéltek állítólag. Polgármester 

úrtól azt kéri, karolja fel ezt az ügyet, a város részéről támogassa és az ügymenetet folytassa le.  

 

Dr. Csáky András: kéri, hogy írásban nyújtsa be a képviselő úr ezt a javaslatát. A főépítésszel is 

egyeztetni kell, volt olyan terv is, hogy ott futókört alakítanak ki, de a főépítész építészeti okokból 

ezt nem támogatta. Nem látja akadályát, ha az érintettek ezt támogatják, akkor ő is támogatni fogja.  

 

Dr. Ferenczi Norbert: az energia racionalizálással kapcsolatban egy gondolatot vinne tovább: 

elfogadja polgármester úrnak a kérdésre adott válaszát, de javasolja, hogy az intézkedések mellé 

célértékeket is határozzanak meg a megtakarítások vonatkozásában, amit MJ-ban vagy kW-ban 

írjanak le, mert így el fog sikkadni, előírnak maguknak bizonyos dolgokat, de ha ez célként nem 

lesz kitűzve (nem mondja, hogy 25%-kal, ahogy ez megjelent, lehet kisebb értéket előírni, meg 

lehet határozni, hogy milyen időszakhoz viszonyítva), ha vannak célértékek, sokkal könnyebb 

ehhez idomulni, és ha már ilyen hatalmas áremelkedések jönnek ki, hogy 5-10x-es feletti gázár, 

akkor 10%-os megtakarítás is iszonyatos nagy összegeket tud kitenni. Akkora összegeket, 

amekkoráról itt beszélgettek, hogy 2 millió forintért kitesznek egy játszóeszközt, vagy 2,5 millió 

forintot odaadnak egy belvárosi épület renoválására.  
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Száma: C/23.479/2022. 

M E G H Í V Ó 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2022. szeptember 22-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.) „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2021. évi beszámolója E 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

 

2.) CKSZSZ rendkívüli támogatás iránti kérelme M 

Szakmai előterjesztő: Szabóné Kökény Erzsébet intézményvezető  

 

3.) Beszámoló Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben végzett 

munkájáról E 

Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

4.) Közhasznú gazdasági társaságok 2022. II. negyedévi adatszolgáltatása E 

Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői 

 

5.) Arculati elismerések 2022 E 

 

6.) „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2022” c. pályázat II. kiírására beérkezett 

pályázatok elbírálása M 

Szakmai előterjesztő az 5-6. napirendeknél: Ilyés Marianna főépítész 

 

7.) Cegléd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata - végső  

elfogadás – Rendelet E + M 

Szakmai előterjesztő: Ilyés Marianna főépítész 

Előterjesztő az 1-7. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

8.) Javaslat a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozására - Rendelet M 

Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

9.) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

29/2013.(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása - Rendelet M 

Szakmai előterjesztő: Dr. Szoboszlay Árpádné aljegyző 

 

10.) A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló, temetői díjak 

felülvizsgálata – Rendelet M 

Szakmai előterjesztő: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Cegléd Város Polgármesterétől 
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 

Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. 

Tel.: 06/53/511-400 
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11.) 2022. évi költségvetési előirányzat módosítások I. – Rendelet M 

 

12.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzatának 2022. II. negyedévi pénzügyi helyzetéről M 

 

13.) Beszámoló Cegléd Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 

2020. évi kincstári ellenőrzés utóellenőrzéséről E 

Szakmai előterjesztő a 11-13. napirendeknél: Sipos Nikolett irodavezető 

 

14.)  Várvag Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása E 

 

15.) A fizetőparkolók előírásairól szóló rendelet módosítása – Rendelet M 

 

16.) A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása – Rendelet M 

 

17.) 268/2022.(VII.28.) Ök. határozattal kapcsolatos döntés E 

 

18.) Cegléd, külterület 0825/290 hrsz-ú ingatlan értékesítése M 

 

19.) Cegléd, belterület 1650/7, 1650/8 és 1651/59 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre kijelölése E 

 

20.) Cegléd, Rákóczi út 66. A. lh 2/6. sz. lakás értékesítésre kijelölése E 

 

21.) Cegléd, Batthyány u. 18/A. szám alatti üzlethelyiség értékesítésre kijelölése E 

 

22.) Cegléd, Eötvös tér 6. szám alatti 74 m2 irodahelyiség bérbeadása Országgyűlés Hivatala 

részére Bakos Bernadett Országgyűlési Képviselő használatára  M 

 

23.) Cegléd belterület 8986/41 hrsz-ú ingatlan értékesítése E 

 

24.) Cegléd, belterület 12406 hrsz-ú ingatlan értékesítése E 

 

25.) Cegléd, külterület 0987/65 hrsz-ú, volt Dózsa György laktanya területén lévő ingatlan 

értékesítése bérlő részére E 

Szakmai előterjesztő a 14-25. napirendeknél: Mótyán Krisztián ügyvezető 

 

26.) Cegléd, külterület 064/26 és 064/27 hrsz ingatlanok határrendezéséhez tulajdonosi 

hozzájárulás E 

 

27.) Cegléd városban működő köznevelési és szakképzési intézmények megközelítésének, 

közlekedésbiztonságának felülvizsgálata E 

Szakmai előterjesztő a 26-27. napirendeknél: Dr. Gujka Attila irodavezető 

Előterjesztő a 9-27. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

28.) Önálló képviselői indítvány (Galambok és levéltetvek elterjedésének megakadályozása) M 

Előterjesztők: Hegedűs Ágota, Rimóczi Gábor képviselők, Kocsó Tamás bizottsági tag 

 

29.) Önálló képviselői indítvány (Játszóterek fejlesztése) E 

Előterjesztő: ifj. Károly Ferenc önkormányzati képviselő 

 

30.) Önálló képviselői indítvány (Epipen tollak kihelyezése oktatási intézményekbe) E 

Előterjesztők: László Ágnes, Fehér István, Dr. Czinege Imre, Földi Áron, Magyar Károly 

önkormányzati képviselők 



3 

 

31.) Önálló képviselői indítvány (Fűtőház utca egy részének szilárd burkolattal történő ellátása) E 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

 

32.) Önálló képviselői indítvány (Köztársaság utca rekonstrukciója) E 

Előterjesztő: László Ágnes önkormányzati képviselő 

 

33.) ALMAFA GYÓGYÍTÓ Kft. - feladat-ellátási szerződésének módosítása M 

 

34.) Földpát Bt. - feladat-ellátási szerződésének módosítása M 

 

35.) INFANTMED Kft. - feladat-ellátási szerződésének módosítása M 

 

36.) A Ceglédi Városi Könyvtár – intézményvezetői pályázatának kiírása E 

 

37.) A Kossuth Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása M 

 

38.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról E 

 

39.) Egyebek 

• Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása M 

Szakmai előterjesztő a 33-39. napirendeknél Jáger Mária irodavezető 

Előterjesztő a 33-39. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

40.) Kérdések, interpelláció 

 

ZÁRT: 

 

41.) Gazdasági társaságok 2022. II. negyedévi adatszolgáltatása E 

Szakmai előterjesztők: a gazdasági társaságok ügyvezetői 

 

42.) Elővásárlási jog vonatkozásában nyilatkozat megtétele M 

 

43.) A ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzet végleges ellátása – pályázat 

elbírálása, döntés M 

 

44.) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre M 

Szakmai előterjesztő a 43-44. napirendeknél: Jáger Mária irodavezető 

 

45.) Behajthatatlan követelések törlése M 

Előterjesztő a 41-45. napirendeknél: Dr. Csáky András polgármester 

 

46.) Egyebek 

 

Cegléd, 2022. szeptember 14. 

 

 

Dr. Csáky András 

polgármester 

 
Tájékoztató:  

- Tájékoztatás a Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon és víziközmű-

szolgáltatás Magyar Államra történő térítésmentes átruházásának lehetőségéről 


