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MÁR AZ ÉPÜLETET BONTJÁK
(Újabb szakaszához ért a Sportcsarnok beruházás, részletek 4-5.oldal)

HÍREK
Okos zebra lehet a város öt pontján

KÖZÉLET
Népszámlálás lesz
VÁROSUNK
Elkészült két kerékpárút
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FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!
Figyelemfelhívó táblákat tesznek ki a Budai 
úti fürdőnél található tóhoz, hogy csak pó-
rázon lehet sétáltatni a kutyát. Ezt – miután 
a futókör és környéke is belterület – jog-
szabály is előírja. Nemrégen feszültség ala-

kult ki egyes kutyatartók és futók között a 
facebookon, miután egy nőt megharapott 
egy németjuhász kutya. A polgármester és 
a körzet önkormányzati képviselője is azt 
szorgalmazza: mindenki törekedjen a sza-
bályok betartására, és a békés együttélésre, 
egymás tiszteletben tartására.

TAVASSZAL KEZDŐDIK AZ ÉPÍTÉS

Heteken belül elkezdődhet a Nagykőrös-Ceg-
léd közötti kerékpárút építése. A kormány 
által biztosított több mint 1 milliárd forint 
rendelkezésre áll, a végleges kiviteli tervek 
elkészülte után indulhat az építkezés a Nagy-
kőrös táblától Cegléden a Déli útig, összesen 
12 kilométeren épül bicikliút. 
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A veszélyhelyzet miatt újra 
elmaradt a képviselő testület 
ülése. Döntéseket viszont most 
is hozni kellett. A polgármes-
teri határozatok a frakciókkal 
való egyeztetések után szület-
tek meg. 

A Deák Utcai Tagbölcsőde 
július 26-tól augusztus 6-ig, 
a Dózsa György Úti Tagböl-
csőde pedig augusztus 9-től 
augusztus 19-ig lesz zárva. 
A zárva tartás ideje alatt a 
másik tagbölcsőde – külön 
szülői igény és megállapodás 
szerint – folyamatos ellátást 
biztosít a bölcsődések szá-
mára, függetlenül attól, hogy 
a gyermek eredetileg melyik  
tagbölcsődébe jár – erről is 
döntés született. 

Praxisáthelyezés engedé-
lyezéséről is dönteni kellett. 
A polgármesteri határozat 
engedélyezi, hogy a II. számú 
körzet gyermekorvosa, dr. 
Dávid Mónika március 1-től 
a Kőrösi út 26/a szám alatt 
folytathassa rendelését. 

Fejlesztések is a napirendek 
közé kerültek. Például az okos 
zebra, amely ha gyalogos sze-
retne átkelni az úton, villogó 
fénnyel jelzi azt az autósok 
számára. A döntés alapján 5 

helyszínt jelöltek meg és ter-
veznek be a költségvetésbe. A 
„nagyposta” előtti gyalogátke-
lőnél, a kereskedelmi iskolánál 
lévő zebránál, a Református 
iskola előtt, a kollégium előtt 

valamit a Kőrösi út, Hattyú 
utca kereszteződésénél szeret-
nének ilyet létesíteni. A későb-
biekben pedig az Összekötő 
úton és a Szent Imre herceg 
utcán is szeretne a város ilyen 
jelzést kiépíteni.  

De arról is döntés született, 
„ledes-lencsés” gyalogátkelő 
tábla kerülhet ki a Törteli 
útra, a LIDL áruháznál lévő 
gyalogátkelőhelyhez. A ké-
sőbbiekben ezt is bővíteni sze-
retnék Malomtószéli, Alszegi 
úti, Mizsei úti és Árpád utcai 
gyalogátkelőknél. 

Egy másik előterjesztés pe-
dig úgynevezett okos, öntisz-
tító illemhelyek kihelyezéséről 
szólt. Ezek beszerzését is be-
tervezik a költségvetésbe. A 
tervezett helyszínek pedig: 

Vörösmarty téri játszótér, 
Fürdő tó környéke, Gubody 
kert és Szabadság tér. 

Nem emelkedik a külterü-
leten lévő termőföldek, a bel-
területen lévő mezőgazdasági 
célra bérbe adott területek és a 
más megnevezésű beépítetlen 
területek minimális bérleti 
díja – erről is polgármesteri 
döntés született, a frakciókkal 
való egyeztetés után. 

A testületi ülés előterjeszté-
seiről, döntéseiről bővebben 
a www.cegled.hu oldalon tá-
jékozódhatnak.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK – EGYEZTETÉSSEL



4. oldal

– Eredetileg mikor kezdő-
dött és záródott volna az 
építkezés?

– „Történészek” elmondása 
szerint 2014-ben, amikor Mi-
niszterelnök Úr átadta a Rákó-
czi úti sportuszodát, meglátva 
a sportcsarnokot, utasította az 
ünnepségen szintén jelenlévő 
kancelláriaminisztert, hogy 
biztosítsanak forrást a sport-
létesítmény felújítására. Isten 
malmai lassan őröltek. 2016 
decemberében került sor a tá-
mogatási szerződés aláírására, 

mely 500 millió forintot biz-
tosított a Ceglédi Kosárlabda 
Egyesület és a Ceglédi Kék 
Cápák Sportegyesület részére 
a sportcsarnok felújítása céljá-
ból. Két év állt rendelkezésre a 
beruházás befejezésére.

– Mi volt az oka a csú-
szásnak?

– A múlttal való foglalkozás 
nem viszi előre a dolgokat, 
engem csak a jövő érdekel. 
Amikor 2019 októberében 
polgármesterré választot-
tak, még el sem kezdődött 

a felújítás, csupán az addig 
elköltött több mint 80 millió 
forint számlái álltak rendelke-
zésre. A Belügyminisztérium 
államtitkárával, Pogácsás Ti-
bor úrral történt személyes 
egyeztetés eredményeképpen 
a korábban megítélt 500 millió 
forint és annak több mint 23 
millió forintos kamata vissza-
utalásra került, de néhány hét 
elteltével az 500 millió forin-
tot a két egyesület ismételten 
megkapta. Ígérvényünk van 
arra, hogy az eddig elköltött 
pénz számláit is befogadják. 
Idén ősszel a beruházó ki-
választásra került és novem-
berben a bontási munkák 
elkezdődtek. A megkötött 
szerződések értelmében 2022. 
június végére a használatbavé-
teli engedély is rendelkezésre 
kell, hogy álljon. 

– Mennyivel tud majd 
többet az új csarnok?

– A felújítást követően az 
alapterület megközelítőleg 
kétszeresére növekszik, az új 
létesítmény nettó alapterülete 
5.892 m2 lesz. Az építményen 
belül 2 db 40×20 méteres 
terem kerül kialakításra. Ez 
párhuzamos rendezvények 

Közel kétszer akkora, mint az eddigi, majdnem 6.000 négyzet-
méter nettó alapterületű lesz az épülő, vadonatúj Gál József 
Sportcsarnok. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2022 
nyarán adják át a létesítményt. A csarnokkal kapcsolatos kér-
désekre Dr. Csáky András polgármester válaszolt.

2022 nyarára készülhet el 
az új Gál József Sportcsarnok
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megtartására ad lehetőséget. 
A versenycsarnok kétoldali 
lelátóval fog rendelkezni. 
Maga az épület a Rákóczi út 
felé, a strand kerítéséig terjed 
majd a tervek szerint, s 
a Gubody park irányába 
is egy ekkora résszel fog 
bővülni. Mind a Rákó-
czi, mind a Köztársaság 
út felé is szélesedik az 
építmény. A Gubody 
park fáit nem érinti a 
beruházás, ellenben az 
uszoda Rákóczi út felő-
li sarkában álló fa kivágásra 
kerül. A fa betegsége miatt 
már az elmúlt időszakban 
is javaslat hangzott el az el-
távolítására, de ez most fog 
megtörténni. A parkolók az 

építési előírásnak megfelelően 
valósulnak meg a Köztársaság 
út felőli részen. 

– Mekkora a beruházás 
költségvetése?

– Jelen ismereteink szerint a 
beruházás forrásigénye nettó 
2,54 milliárd forint, melyből 
0,5 milliárd forint az állami 
támogatás. Azért fogalmazok 
így, hogy jelen ismereteink 

szerint, mert a kiviteli ter-
vek részben most készülnek, 
és ennek során törekszünk 
olyan technikai megoldások 
kialakítására, melyek a későb-

bi üzemeltetési költséget 
mérséklik. Ezen techni-
kai megoldások módo-
síthatják a költségvetés 
nagyságát. 

– Marad-e a név Gál 
József Sportcsarnok, 
és mi az átadás ter-
vezett időpontja?

– Természetesen ma-
rad a jelenlegi elnevezés. Mint 
már korábban utaltam rá, a 
szerződésekben 2022. június 
30. szerepel a végső átadás 
időpontjaként.

VGM

 

Megválna a használaton kívüli 
üvegpalackoktól, 

befőttes üvegektől, 
borosüvegektől, sörösüvegektől, 

de nem tudja elhelyezni?

VAN 
MEGOLDÁS!

CEGLÉDI CEGLÉDI 
ÜVEGGYŰJTÉSI ÜVEGGYŰJTÉSI 
AKCIÓ!AKCIÓ!

Cegléd Város Önkormányzata 

2021. február 1. és 7. között 
lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására 

a város négy különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel,
az alábbi helyszíneken: 

• a piac Árpád utcai kapujánál (a táp-termény bolt mellett)

• a Gubody park Rákóczi út felőli részén, a Sportcsarnok előtt

• a Mizsei út - Sáska u. saroknál  (volt kenyérgyár oldala)

•  a Bajcsy-Zsilinkszky téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
épülete (volt Ökovíz Kft.) mellett

Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával!

Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek!

ÚJABB SZAKASZBAN A BONTÁS
Az épületszerkezet bontásával újabb látvá-
nyos szakaszhoz érkezett a Sportcsarnok 
újjáépítése. A homlokzat mellett már el-
kezdték a korlátok és a lelátó lebontását, 

leszerelését is. A 
munkaterületet 
szeptemberben 
adták át, majd 
előkészítés után 
novemberben 
elkezdődtek a 
már látványos 
munkálatok is. 
Az épületen be-
lül a napokban a 

vaskorlátokat, illetve a lelátót szerelik le. A 
teljes bontás és tereprendezés után indulhat 
el az építkezés, hogy a remények szerint 
a 21. század minden igényét kielégítő, új 
sportcsarnoka lehessen a városnak.
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A közfoglalkoztatási program 
2012 működik a városban. az 
elmúlt évek alatt sok minden 
változott, de az elmondható, 
hogy fontos és értékteremtő 
munkát végeznek a program-
ban résztvevők. Mezőgazdasági, 
úttisztítási, és árokburkolási 
tevékenységet éppúgy, mint 
virágpalánta nevelést, és az ille-
gális hulladék felszámolását. Ez 
utóbbi téma sajnos időről időre 
visszatér, hiszen újra termelő-
dik a szemét – mondta Mótyán 
Krisztián. Cegléd tavaly 14 
millió forintot nyert pályázaton 
illegális hulladéklerakó pontok 
megszűntetésére, amit idén 
február 28-ig elvégeznek. Az 
ügyvezető döbbenetes adatot 
is mondott. Vannak helyek, 
ahonnan 70-80 köbméter hul-
ladékot kell elvinni. 

A közfoglalkoztatottak me-
derlapok gyártását végzik a 
Várvag Kft . betonüzemében. 

2015 óta több mint 44 ezer 
darab készült el. Ezekkel a la-
pokkal burkolják a csapadékvíz 
elvezető árkokat – folytatta a 
teendők sorát az ügyvezető. 
Ősszel és tavasszal a fasori 
munkák is elengedhetetlen ré-
szei az utcák karbantartásának, 
és ne feledkezzünk meg a város 
közterein pompázó virágok 
kiültetéséről sem. A 2017-ben 
felállított fóliasátorban eddig 
több mint 37 ezer egynyári és 31 
ezer áttelelő palántát neveltek a 
közfoglalkoztatottak. A hajlék-
talan program keretében az ön-
kormányzati erdőrészletekben 
található csemeték szálra met-
szése is a közfoglalkoztatottak 
feladata. Mótyán Krisztián be-
szélt arról is: folytatódik az ön-
kormányzati lakások felújítása, 
tavaly hármat újítottak fel, idén 
pedig négy lakáson dolgoznak 
majd. A közfoglalkoztatás során 
olyan értékteremtő, hasznos, a 

helyi sajátosságokon alapuló és 
a város önfenntartását elősegítő 
tevékenységet folytatnak, amely 
a várost szolgálja. Ezt a munkát 
2020-ban miniszteri elismerés-
sel is jutalmazták. A díjhoz 10 
millió forint is jár. 

MÓTYÁN KRISZTIÁN:  
– Nagyon örülünk az elis-

merésnek és persze a 10 millió 
forintnak is, amit a közfoglal-
koztatás hatékonyságának nö-
velésére fordítunk. Beszerzünk 
egy homlokrakodót, egy olyan 
gépet, amit az útkarbantartási 
munkákhoz tudunk használ-
ni és veszünk egy úgynevezett 
Voma gépet is, amit az átereszek 
tisztítására lehet alkalmazni. 

A lakossági kéréseket, ész-
revételeket továbbra is várja 
a Várvag Kft . A koronavírus 
járvány miatt a személyes ügy-
félforgalom korlátozott, így – ha 
lehet – telefonon vagy elektro-
nikus levélben keressék meg a 
céget. Ez vonatkozik azokra 
is, akik a tavalyi évre váltottak 
parkoló bérletet. A 2020-ra 
kiváltott bérletek annyi idővel 
hosszabbodnak meg, amennyi 
időt a járványhelyzet miatt nem 
tudott igénybe venni a bérletes.

ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKA
A Várvag Kft . 2020-ban – a járványhelyzet ellenére is – sok, a vá-
ros szépítésével, tisztán tartásával kapcsolatos feladatot végzett. 
A közmunkaprogram kiemelt helyet foglal el az önkormányzati 
cég tevékenységében, amiért tavaly miniszteri elismerést is kapott. 
Feladat van bőven, Mótyán Krisztián, a Kft . ügyvezetője az elmúlt 
időszak értékelése mellett a jövőre vonatkozó teendőkről is beszélt.
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Amikor a Czig-
le frakció a 
2020 évre ké-
szült, mérlegel-
te a lehetősége-
ket, nyugodt, 
kiegyensúlyo-

zott évre számított. Elsősorban 
a pénzügyi források stabilitását 
feltételeztük. Támogattuk a 
„nyitott önkormányzat” elvét, 
és a konzultációt az arra igényt 
tartókkal. Szoros együttműkö-
dést a független polgármester-
rel, kulturált, de szigorú és kö-
vetkezetes ellenzéki politizálást. 

Egy kijelentő mondat: meg-
szavaztuk a 2020 évi költség-
vetést. Igaz, ez már a COVID 
veszélyes időszakban történt. 
Bíztunk abban, a járvány nem 
sújtja olyan mértékben a ceglé-
di vállalkozókat, hogy iparűzési 
adójukat ne tudnák teljesíteni, 
mely az önkormányzat szabad 
pénzforrásait biztosítja. Itt is 
köszönjük a vállalkozóknak be-
csületes, kötelességtudó maga-
tartását. Visszatekintve a múlt 
esztendőre Cegléd fejlődött. 

Fejlődött annak ellenére, 
hogy a kormány intézkedései 
jelentős bevételektől fosztotta 
meg a várost, mely fejlődésünk 
fontos tényezője. Már az is 
köztudott, hogy 2021-ben még 
nehezebb helyzetben leszünk, 
hiszen elvették az iparűzési 
adó felét. 

Az önkormányzat történe-
tében, tehát a rendszerváltás 
óta, először fordult elő, hogy 

a képviselő testület nevében, 
a vészhelyzet időszakában, 
a polgármester gyakorol-
ta a döntés jogát. Új helyzet, 
melyben a polgármesterünk 
mértéktartóan élt hatalmával, 
végső döntés előtt kikérte a 
képviselők véleményét. Mi 
éltünk ezzel a lehetőséggel és 
ha kellet, kritikával is illettük 
az előterjesztéseket. 

Fontosnak tartjuk, hogy 
az év során sikerült nagyobb 
fennakadás nélkül üzemeltet-
ni intézményeinket, óvodákat, 
bölcsődéket, és a gazdasági tár-
saságok létszám leépítés nélkül 
oldották meg feladataikat. 

Visszatekintve, a Czigle frak-
ció múlt esztendei tevékenysé-
gére, a legfontosabbnak tartjuk, 
hogy a frakció tagjai igyekez-
tek meghallani a városlakók 
hangját. Indítványt adtunk 
be a éghajlati veszélyhelyzet 
megállítása érdekében, csend-
rendelet megalkotását indít-
ványoztuk, a mi képviselőnk 
ötlete alapján valósult meg 
a város gyümölcsfejlesztési 
programja, melynek keretében 
1000-nél több gyümölcsfa ke-
rült az otthonokba, járdaépítési 
programot alkottunk.

Minden előterjesztést, pl. 
számos útépítést, támogat-
tunk, mely Cegléd lakosainak 
érdekét szolgálta. Személyes 
közreműködéssel szépült meg a 
Várkonyi szobor és több park is. 
Személyes részvétellel mértük 
fel a Balatonszárszón lévő, volt 

ifj úsági tábor állapotát és szor-
galmaztuk városi hasznosítását.

Komoly kihívást jelentett 
számunkra, de az egész világ 
számára is a COVID járvány. 
Frakciónk tagjai egyénileg, és 
a delegáló szervezeteken ke-
resztül - felülemelkedve egyéni 
gondjaikon – példamutatón 
segítették a rászorultakat, akár 
saját egészségük kockáztatása 
árán is. 

Köszönettel tartozunk azok-
nak, akik a járvány idején be-
csülettel helytálltak az élet 
különböző területein. Folyt a 
munka a vállalkozásokban, a 
kereskedelemben, a különböző 
szolgáltatásokban és még so-
rolhatnánk. De ki kell emelni a 
legveszélyeztetettebb területet 
az egészségügyi dolgozókat. 
Nekik külön is elismerés és 
köszönet. 

Értékelés alkalmával illik 
szólni a fájdalmas, sikertelen 
eseményekről is. A legfájdal-
masabb az Ugyeri Általános 
Iskola átadása a Hit Gyülekeze-
te kezelésébe, működtetésébe. 
Frakciónk ellenezte az átadást, 
és az a meggyőződésünk, hogy 
ezzel nem vagyunk egyedül. 
Fájlaljuk, hogy a VÉDA kapu 
létesítését a „hatóságok” nem 
engedélyezték!!! Tiszta lelki-
ismerettel állunk bírálóink és 
dicsérőink előtt. 

Boldog 2021-es esztendőt, 
főleg jó egészséget kívánunk 
mindenkinek!

Czigle Frakció

Nagyobb a felelősség, mint a lehetőség!
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Soha nem szeretted, ha újságban írtak rólad, 
főként, ha a fényképed is odakerült. Most 

nekem is fáj, hogy újra, még egyszer kibeszél-
lek… Hogy kibeszélem magamból a szomorú-
ságot, a hiányodat. Próbálom körülrajzolni az 
ürességet, ami hirtelen támadt mögötted – és 
nem csak az én lelkemben. Nagyon sokan ag-
gódtak érted, kerestek és biztonságban akartak 
tudni. A hosszú várakozás baljós sejtelmei el-
lenére, megdöbbenve fogadták mindannyian 
a hírt: nem jössz már, soha többé.

Halk szavú, visszahúzódó 
természeted miatt nem egy-
könnyen lehetett a szívedhez 
férkőzni, – pedig aki bírta a 
barátságodat, megtapasztalhat-
ta, mekkora adakozó szeretet 
lakozik benne. Rád valóban 
igaz a mondás: ki a virágot 
szereti, rossz ember nem lehet! 
Példásan gondozott kertedből 
minden évszak virágait mun-
katársaidnak, ismerőseidnek 
hordtad, alkalmat nem keresve, 
csupán az ajándékozás öröméért. Rajongásig 
szeretett, óvott íriszeid szépségét sem akartad 
önzőn megtartani magadnak, de féltél attól, 
hogy félreértik, öntelt páváskodásnak tart-
ják a szándékodat. Mennyi rábeszélés, baráti 
unszolás kellett, hogy – idestova tíz éve – az 
Öregszőlők peremén fekvő kis édenben meg-
tartsd az első májusi „Íriszfesztivált”!

Adni… Örömet, vidám perceket, s jövőbe 
vetett, boldog hitet adni, akinek csak lehet! Az 
egész lényed erre rendezkedett be: anyakönyv-
vezetőként a házasulandók őszinte szándékát 
foglaltad ünnepélyes keretbe, összejöveteleken 
sajátos humoroddal szórakoztattad a társasá-
got, és mikulás-ünnepen te voltál a legfeketébb 
krampusz! Könnyű felidéznem, milyen lázas, 

játékos örömmel terveztük a „belépőt” a Dísz-
terem hatalmas ajtószárnyai mögött, hogy 
előhírnökként pattanásig feszítsd a gyermekek 
csodavárását, mikorra én bebattyogok piros 
ruhámban, zsákkal a vállamon. Felhőtlen, 
elbűvölő percek következtek – nemcsak a 
kicsinyeknek, de a szülőknek, és nekünk is…

Sorsszerűnek tűnt még a kerted helye is! 
Miért ne tudta volna a Teremtő, hogy buzog 
benned az ősi hagyományok, a történelem 
iránti érdeklődés; az öregszőlői homok szinte 

minden ásófordításra bronzkori 
urnák, korsók, főzőedények 
cserepeit vetette ki magából, 
hogy legyen elmélkedni valód 
a múltról. A kis kerti lakban 
keleties bútorok, sámándob, 
füstölők és mécsesek jelezték 
gazdájuk fi lozofi kus, útkereső 
életszemléletét.

Útkeresés, meditáció… Attól 
fogva, hogy megindult a talál-
gatás, miszerint talán a pilisi 
hegyvidék az úticélod, azzal a 

már-már hihető látomással áltattam magam: 
lábaidat magad alá húzva, keresztbe font karral 
ülsz a Prédikálókövön, vagy a Vadálló-kövek 
egyikén, és töprengsz múltról, múlandóról 
és jövendőről. Mint annyiszor, helyére teszed 
magadban a dolgokat, és az élet órája tovább 
halad a megszokott, halk módján. Ám homok-
szemet sodort a szél a fogaskerekek közé, és 
az óra megállt.

Hogyan emlékezzek rád mások előtt, hogy 
ne sározzam be örökösen viselt fényes vértedet, 
a szerénységet? Úgy őrizlek a szívemben, mint 
egy jóságos manót… Amint krampuszöltözék-
ben állsz az Örökkévalóság kertjében pompázó 
íriszek között, és jóindulatú derűvel nézel a 
nyitott kapu irányába, az Érkezőre várva.

KRAMPUSZ AZ ÍRISZEK KÖZÖTT
– Mindenki Mellár Józsijának emlékére –



10. oldal

Január 21.

1. Beszámoló a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2020. 
évi működéséről
2. Cegléd Város Önkormány-
zata 2018-2020 Kulturális 
Koncepciójának felülvizs-
gálata
3. Cegléd Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatával 
kötött közigazgatási szerződés
4. A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló 9/2014. (III. 
27.), és tárgykörüket tekintve 
kapcsolódó önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálata
5. Aktualitások

Február 11. (csütörtök), 
vagy február 15. (hétfő)

1. Cegléd Város Önkormány-
zatának pénzügyi helyzete 
– 2020. IV. negyedév
2. Cegléd Város Önkormány-
zata bizottságainak beszámo-
lója pályázati támogatási kere-
tek 2020. évi felhasználásáról
3. Cegléd Város Önkormány-

zatának 2021. évi költség-
vetése
4. Cegléd Város Önkormány-
zata három évre prognosz-
tizálható saját bevételeinek 
és fi zetési kötelezettségeinek 
meghatározása
5. Városi kitüntetés adomá-
nyozása – Gubody Díj
6. A Polgármester 2021. évi 
szabadság ütemtervének jó-
váhagyása
7. Az óvodai beiratkozás mód-
jának, időpontjának, éves 
nyitvatartási idejének meg-
határozása a 2021/2022. ne-
velési évre
8. Javaslat a területi védőnői 
körzetek felülvizsgálatára – 
Rendelet
9.  A Lövész Utcai Óvoda át-
szervezése – előkészítő döntés
10. Ceglédi Termálfürdő Kft . 
vezető tisztségviselőjének 
megbízása
11. Aktualitások

Március 18.

1. Nyári napközis tábor meg-
szervezése
2. A 2021. évi közművelődési 

szolgáltatási terv jóváhagyása
3. A TEK VIII. számú házior-
vosi körzet végleges ellátására 
pályázat kiírása
4. A 2021. évi közbeszerzési 
terv elfogadása
5. A lakáshoz és lakhatáshoz 
kapcsolódó helyi támogatá-
sokról szóló 2/2006. (I. 26.) 
Ök. rendelet felülvizsgálata
6. Cegléd Város Középtávú 
Sportfejlesztési Koncepciója
7. Egyes önkormányzati gaz-
dálkodó szervezetek könyv-
vizsgálói megbízása
7.1. „Kossuth Művelődési 
Központ” Nonprofit Köz-
hasznú Kft .
7.2. Ceglédi Sportcsarnok 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
7.3. Ceglédi Termálfürdő Üze-
meltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság
8. Aktualitások

Április 22.

1. A Ceglédi Rendőrkapitány-
ság Vezetőjének beszámolója 
a közbiztonság 2020. évi hely-
zetéről
2. Szociális szolgáltató szer-

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2021. I. félévi munkaterve
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vezetek beszámolója 2020. 
évi szakmai tevékenységükről 
(IRMÁK Nonprofi t Kft ., Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat, 
Magyar Vöröskereszt P.M. 
Szervezete, SOS Gyermekfalu 
Magyarországi Alapítványa)
3. Az óvodák 2021/2022 ne-
velési év beiskolázási tervének 
megtárgyalása
4. Köznevelési intézmények 
nyári karbantartási, felújítási 
munkálatai
5. A TEK VI. számú házior-
vosi körzet végleges ellátására 
pályázat kiírása
6. Rendelettervezet a zaj- és 
rezgésvédelem helyi szabá-
lyairól
7. Lövész Utcai Óvoda ismé-
telt intézményvezetői meg-
bízása
8. Aktualitások

Május 20.

1. Cegléd Város Önkormány-
zatának pénzügyi helyzete – I. 
negyedév
2. I. Zárszámadás – előter-
jesztés Cegléd Város Önkor-
mányzata 2019. évi költség-
vetésének végrehajtásáról

II. Beszámoló a 2020. évi 
belső kontrollrendszer mű-
ködtetéséről
3. Összefoglaló jelentés az 
önkormányzat 2020. évi belső 
ellenőrzéséről
4. Az önkormányzat gazdál-
kodó szervezetek 2020. évi 
mérlegbeszámolója
5. Az önkormányzati gaz-
dálkodó szervezetek 2021 I. 
negyedévi adatszolgáltatása
6. Átfogó értékelés a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi 
feladatok 2020. évi teljesí-
téséről
7. Városi kitüntetés adomá-
nyozása – Cegléd Város Pe-
dagógiai Díja
8. Városi kitüntetés ado-
mányozása – Cegléd Város 
Egészségügyéért Szakmai 
Elismerés
9. Csatlakozás a 2022. évi Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszerhez
10. Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Cegléd Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
Cegléd Hivatásos Tűzoltóság 
2020. évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámoló

11. A Lövész Utcai Óvoda 
átszervezése – érdemi döntés
12. Családok átmeneti gon-
dozása keretében történő 
elhelyezés és szolgáltatás tár-
gyában létrejött szerződés 
felülvizsgálata
13. Aktualitások

Június 17.

1. Városi kitüntetés adomá-
nyozása – Díszpolgári Cím
2. A 2021 év Köztisztviselője 
kitüntetés adományozása
3. Az óvodai csoportok és a 
maximális csoportlétszám 
engedélyezése a 2021/2022 
nevelési évre
4. Magánrendelőben mű-
ködő alapellátó egészség-
ügyi szolgáltatók 2021. évi 
támogatása
5. Tájékoztatás „Ceglédi Min-
dennapi Kenyerünk” Mező-
gazdasági Szociális Szövet-
kezet 2020. évi működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedel-
mi helyzetéről
6. Cegléd Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
2021. II. félévi munkaterve
7. Aktualitások
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ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY  

MINTEGY 200 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁSBÓL ÉPÜLT MEG CEGLÉD KÉT KERÉKPÁRÚTJA  

 
Cegléd Város önkormányzata a „Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” elnevezésű pályázaton 
„Kerékpárutak építése Cegléden” címmel nyert, mintegy 200 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásból épített meg két új kerékpárutat. 
 
 
A fejlesztés során két kerékpárút szakasz – a Pesti út és a Külső-Kátai út mellett létesült, a meglévő 
kerékpárút hálózat bővítéseként összesen közel 2 kilométer hosszban. A fejlesztés eredményeként a 
települési kerékpárút hálózat bővült, a kerékpáros közlekedésbiztonság javult és ezáltal a település 
népességmegtartó képessége is növekedett.  

Eddig a Külső-Kátai úton 2x1 sávos kerékpárút haladt a vasúti átkelőig. A most megvalósult szakasz a 
már meglévő kerékpárút folytatása az ipari parkig. A kerékpárút a vasúti átkelő után egyoldali 1,25 
méter széles, kétirányú kerékpárútban folytatódik a Xylem gyártelepéig, ahol újra egyesül a két irány. 
Innen egyoldali 2,2 méter szélességben, kétirányú kerékpárútban folytatódik összesen mintegy 1400 
méter hosszban. A pályaszerkezetet az előírásoknak megfelelően tervezték meg, 15 cm 
kavicságyazatra 10 cm aszfalt borítás került, ami 4 cm kötő és 3 cm kopó aszfaltréteg borítást kapott.  

A másik megépült szakasz a Pesti út melletti kerékpárút folytatásaként a Csíkos széltől az Aldi 
Áruházig tart, egyoldali, kétirányú önálló nyomvonalon. A főút burkolatától elválasztva, a kiemelt 
szegély mellett megépült szakasz közel 500 méter hosszan, 2 méter szélességben és fél méter 
kétoldali padkával valósult meg. .A pályaszerkezetbe 25 cm védőrétegre került 15 cm borítás, ami 3 
cm kötő és 3,5 cm kopó aszfaltréteg borítást kapott.  

A beruházás során mindkét fejlesztési terület esetében kialakították a csapadékvíz elvezetést illetve a 
már meglévő árkokat is rendbe tették. 

 
A pályázat címe: „Kerékpárutak építése Cegléden” 

A pályázat azonosítószáma: PM_KEREKPARUT_2018/26. 

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 

Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás. 

Támogató: Pénzügyminisztérium 

 
Kivitelezést végző cég:  ELASTIC’ 91 Kft. 
Projekt kezdésének dátuma: 2019.09.26. 
Projekt befejezésének dátuma: 2021.02.28. 
A támogatás összege: 199 465 624 Ft 
A projekt összköltsége: 209 963 814 Ft 


