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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a koronavírus világjárvány 3. hullámának 
egyre növekvő mutatószámaira tekintettel 
Magyarország Kormánya 133/2021. (III. 19.) 
rendeletével egy héttel meghosszabbította a 
védelmi intézkedések ideiglenes szigorításá-

ról szóló 104/2021. (III. 5.) kormányrendelet 
hatályát. Fentiek alapján az eredetileg március 
8-tól március 22-ig elrendelt korlátozó intéz-
kedések (közterületi maszkhasználat, üzletek 
zárva tartása, szolgáltatások szünetelése stb.) 
további egy hétig, azaz március 29-ig érvény-
ben maradnak.

Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról, hogy 
a szigorító intézkedések hatályának meg-
hosszabbítására tekintettel a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatalban is szünetel a sze-
mélyes ügyfélfogadás március 29-ig.

Kérjük a fentiek megértő tudomásul vételét 
és elfogadását!

Cegléd Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
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HIVATALI MUNKAREND
Értesítem a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal1 Tisztelt Ügyfeleit, hogy

2021. április 1-jén, csütörtökön2

a HIVATAL ZÁRVA TART!
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

1 Ez az intézkedés a Járási Hivatal és a Kormányablak munkarendjét nem érinti!
2 Az Önkormányzati Hivatal munkarendje szerint csütörtöki napokon ügyfélfogadás nincs.
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Múlt héten tartotta volna már-
ciusi ülését a város Képvise-
lő-testülete. A veszélyhelyzet 
miatt most sem tarthatták 
meg a tanácskozást, de dön-
tések születtek. A képviselők 
elé került a Gulág GUPVI 
Emlékhely kialakításával 
kapcsolatos együttműködési 
megállapodás tervezete is. 
Korábban már megszületett 
a döntés arról, hogy a kor-
mány támogatja a ceglédi 
emlékhely létrehozását olyan 
ceglédi ingatlanokon, melyek 
jelenleg az egykori huszár 
laktanya területén helyezked-
nek el. A kormányhatározat a 
nemzeti fejlesztési miniszter 
feladataként rögzíti, hogy a 

Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő (MNV) Zrt. útján gon-
doskodjon az emlékhely lét-
rehozásában érintett ceglédi 
ingatlanok megvásárlásáról. 
Továbbá az MNV Zrt.-t je-
löli meg a beruházás építte-
tőjeként. Az együttműködési 
megállapodást alá is írták. 
A tervek szerint a kivitele-
zés már idén elkezdődhet és 
2022-2023-ra befejeződhet.

A döntések mellett a polgár-
mester beszélt arról a tárgya-
lássorozatról is, amelytől azt 
várja a város: az elvonások, 
megszorítások után kompen-
zációban részesülhet Cegléd. 
Egyelőre konkrétumok még 
nem hangoztak el. A város 

helyzetét bemutató szakmai 
anyag volt a legutóbbi tár-
gyalás alapja. „A tárgyalás 
vége az volt, hogy arról tá-
jékoztattak minket, hogy ez 
a bizottság, amelyik tárgyalt 
velünk, javaslatot tesz Gulyás 
miniszter úrnak a kompen-
zációt, illetve a támogatást 
illetően. A miniszter beviszi 
a kormány elé ezt a kérdést, és 
majd kormányrendelet vagy 
határozat fog születni a kom-
penzációról, mely várhatóan 
május folyamán, azon belül 
is inkább a hónap második 
felében lesz nyilvános. Akkor 
tudjuk majd meg, hogy meny-
nyi pénzt kapunk, ha kapunk. 
Nagyon bízom benne, hogy 
legalább a beruházásokhoz 
hiányzó összegeket megkap-
juk, hogy azok a beruházások 
melyek folyamatban vannak, 
elindulhassanak.” – fogalma-
zott a polgármester.

A polgármesteri határoza-
tokról bővebben a www.ceg-
led.hu oldalon tájékozódhat.

Megszülettek a döntések
Továbbra sincs konkrét információ arról, részesül-e és ha igen, 
milyen mértékben az állami kompenzációból Cegléd – erről is 
beszélt a város polgármestere. Dr. Csáky András a városi televí-
zió „Közérdekű” című műsorában azonban elsősorban azokról 
a polgármesteri döntésekről számolt be, amelyek testületi ülés 
nélkül, egyeztetés után születtek meg most is.
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Tájékoztatom a Ceglédi Közös Önkormányzati 
Hivatal Ügyfeleit, hogy a jelenlegi közegész-
ségügyi helyzet következtében 2021. március 
8-tól hatályos kormányzati intézkedésekre 
tekintettel 2021. március 29-ig a Ceglédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban a személyes 
ügyfélfogadás szünetel, az ügyfelekkel való 
kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, 
valamint telefonon történik.

A beadványok továbbra is elhelyezhetők a 
hivatal Kossuth Ferenc utcai bejárat ajtajához 
kihelyezett KÉK SZÍNŰ GYŰJTŐLÁDÁ-ba is. 
Kérem, hogy a beadványokban adjanak meg 
telefonos, vagy elektronikus elérhetőséget, 
amelyen – szükség esetén – a hivatal fel tudja 
venni Önökkel a kapcsolatot!

A telefonos ügyintézés az alábbi elérhető-
ségeken történik:

Titkárság: 06 53/511-404 és 06 53/511-405
Hatósági és Igazgatási Iroda: 06 53/511-454, 

06 53/511-416, 06 53/511-423, valamint 511-
400, 306-os mellék

Beruházási Iroda: 06 53/511-426, 06 53/511-
430, 06 53/511-483, 06-53/511-431, 06-
53/511-478, 06-53/511-400, 341-es mellék, 
06-53/511-400, 371-es mellék

Szervezési Iroda: 06 53/511-436, 
 06 53/511-427
Pénzügyi Iroda:  06 53/511-443, 
 06 53/511-442
Adóhatósági Iroda: 06 53/511-450, 06 

53/511-451, 06 53/511-449
Anyakönyv: 06 53/511-462, 06 53/511-463
Szociális ügyek: 06 53/511-400 és a 326, 

366 mellék
Felhívom a fi gyelmet, hogy a megadott te-

lefonszámok kizárólag ügyfélfogadási időben 
(hétfőn 12:30-18:00-ig, kedden 8:00-12:00-ig, 
szerdán 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 
óráig) hívhatók.

A már leegyeztetett házasságkötések a 
2020. november 11. óta hatályos előírások 
szerint szűk körben, a házasulandó felek és 
a két tanú, valamint a szülők, testvérek és 
közeli hozzátartozók, de maximum 10 fő 
jelenlétében tarthatók meg. A polgármesteri, 
alpolgármesteri, jegyzői, aljegyzői és iroda-
vezetői fogadóórák továbbra sem kerülnek 
megtartásra. Kérem fentiek megértő tudo-
másul vételét és elfogadását!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Ceglédi Televízió és a George Pal Filmszínház a fi lmkultúra népszerűsítése és a fi lm-
készítés ösztönzése céljából meghirdeti az V. CEGLÉDI FILMFESZTIVÁLT
A fesztivál időpontja: 2021. május 15. 10 óra. Nevezési határidő: 2021. május 2.
Nevezni lehet egy vagy több 25 percnél nem hosszabb fi lmmel BÁRMELY témában. Ki-
emelt téma: A MI KARANTÉNUNK. KATEGÓRIÁK: • Gyermek (14 éves korig), • Ifj ú-
sági (15-20 éves korig), • Felnőtt (21 éves kortól). INFO: facebook: Ceglédi Filmfesztivál, 
telefon: 06 30 337 4226, nevezés: cefi lmfesztival@gmail.com.
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
fi gyelmét, hogy a jelenleg hatá-
lyos vízgazdálkodási jogszabá-
lyok alapján a vízjogi létesítési 
engedély nélkül megépített 
vízilétesítményekre (ásott és 
fúrt kutakra vonatkozóan egy-
aránt) vízjogi fennmaradási 
engedélyt kell kérnie az érin-
tett ingatlantulajdonosoknak.

****
Az a létesítő/üzemeltető, 

aki 2023. december 31-ig 
benyújtja a vízjogi fennma-
radási engedélyezési eljárást 
megindító kérelmet, a jog-
szabályok értelmében men-
tesül a vízgazdálkodási bírság 
megfi zetése alól.

Fontos, hogy ez a morató-
riumi határidő csak azokra a 
kutakra vonatkozik, amelyek 
az egyes törvényeknek a más 
polgárok biztonságát erősí-
tő 2020. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.mód3.) 
hatálybalépését, azaz 2020. 
július 1-ét megelőzően léte-
sültek/kerültek üzemeltetésre 
engedély nélkül, vagy attól 
eltérően.

****
A bejelentéshez szükséges 

nyomtatvány kitöltéséhez 
(mely megtalálható a város 
honlapján a letölthető nyom-
tatványok között, a Hatósági 
és Igazgatási Iroda nyomtat-
ványainál, valamint az E-ügy-
intézés, ügyindítás menüpont 
alatt) fúrt kutak esetében 
minden esetben szükséges 
megfelelő jogosultsággal ren-
delkező szakembert megbízni, 
azonban ásott kutak esetén a 
tulajdonos maga is megteheti 
a bejelentést.

A települési önkormányzat 
jegyzőjének engedélye szük-
séges olyan kút létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmara-
dásához és megszüntetéséhez, 
amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti: 

a) legfeljebb 500 m3/év víz-
igénybevétellel kizárólag talaj-
vízkészlet vagy parti szűrésű 

vízkészlet felhasználásával 
üzemel,

b) épülettel rendelkező 
ingatlanon van, és magán-
személyek részéről a házi 
ivóvízigény vagy a háztartási 
igények kielégítését szolgál-
ja, és

c) nem gazdasági célú víz-
igény;

d) Cegléd város közigazga-
tási területén a 30,0 m-es talp-
mélységet nem haladja meg

****
Amennyiben valaki mé-

lyebb fúrt kúttal rendelkezik 
(vagy a jövőben mélyebb fúrt 
kutat szeretne létesíteni), a 
moratóriumi határidő lejár-
táig a területi vízügyi ható-
sághoz (vízügyi hatósági ha-
táskörében eljáró Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság) kell 
megtenni a bejelentését.

****
A szükséges engedélyezési 

dokumentációk tartalmi kö-
vetelményeiről a vízjogi enge-
délyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció tartalmáról 

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak 
vízjogi fennmaradási engedélyeztetési 

eljárásáról
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szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 
rendelet rendelkezik.

****
A bejelentés és az eljárás 

illetékmentes.
****

Kiegészítés új kút létesí-
téséhez, üzemeltetéséhez, 
vagy nem üzemképes kút 
megszüntetéséhez:

Felhívjuk a lakosság fi gyel-
mét, hogy új kút kivitelezése 
előtt a települési önkormány-
zat jegyzőjétől létesítési enge-
délyt szükséges kérni.

****
A kiadott elvi létesítési en-

gedély birtokában lehetséges 
a kútfúrás kivitelezésének 
megkezdése.

****
A kút megfúrását köve-

tően a megvalósult műszaki 
paraméterekkel üzemeltetési 
engedélyt kell kérni, ezt köve-
tően tekinthető törvényesen 
működőnek és üzemeltetett-
nek egy kút.

A már nem működtethető 
kutak esetén megszüntetési 
engedélyt kell kérni.

****
A fúrt kutakat kizárólag 

jogosultsággal rendelkező 
szakember, megfelelő mű-
szaki kivitelben (megfelelő 
rétegrendű eltömedékesítés, 
duzzadó cementel való le-
zárás) szüntetheti meg!

****
A klímaválság küszöbén 

– vagy talán már azon is túl-
lépve – a megfelelő műszaki 
kivitelezésre (mind a létesítés, 
mind az üzemeltetés, fennma-
radás, mind a megszüntetés 
esetén) azért van szükség, 
mert a víz a közös jövőnk 
záloga, ezért annak minőségé-
nek és mennyiségének ésszerű 
és szakszerű felhasználása 
össztársadalmi érdek!

Amennyiben kérdésük me-
rül fel az engedélyeztetéssel, 
kérem keressék a CKÖH Ha-
tósági és Igazgatási Irodájának 
ügyintézőit az alábbi telefon-
számokon:

Pataki Edina: 53-511-423
Halasi Judit:   53-511-306



IMREGI TIBOR önkormányzati képviselő 
(Fidesz-KDNP): – Azt gondolom, hogy egy 
nehéz esztendő volt. Most már egy éve vagyunk 
abban a helyzetben, hogy nem tudunk szemé-
lyesen találkozni és nem tudunk személyesen 
megvitatni bizonyos döntéseket. Azt is azért 
hozzá kell tenni, hogy ebben a helyzetben nem 
voltak a városnak annyira veretes döntései, 
egyedül a költségvetés van a nyakunkon, ami 
majd eldöntendő dolog lesz, és még nem tudjuk 
pontosan, hogy alakul. De ilyenkor a vitáknál 
is úgymond nem olyan témák merülnek fel, 
ahol komolyan bele kell bonyolódnunk, de 
természetesen ez így nem jó. Ettől függetlenül 
végezzük a dolgunkat, minden frakció végzi 
a munkáját, minden képviselő foglalkozik a 
körzetével.
LÁSZLÓ ÁGNES önkormányzati képviselő 
(Czigle): – Az elmúlt év valóban nagyon nehéz 

volt. Nekünk képviselőknek is, hiszen ugyanúgy 
teljesíteni kell a feladatainkat. A viták azért, 
ha nem is személyesen, de néha közösségi 
oldalon megjelennek, de ezzel nincs is sem-
mi probléma. Hiszen különböző meglátások 
ütköznek, aminek a hozadéka egy nagyon jó 
eredmény is lehet, ami a város lakosságának 
megfelel. Úgy gondolom a vita nem mindig 
erőfi togtatást, vagy a frakciók közötti politikai 
hadakozást jelenti minden esetben. Annak örü-
lök az elmúlt egy évben, hogy a polgármester 
demokratikusan oldotta meg a pandémia ideje 
alatt a döntéseket. Hiszen a kormányrendelet 
értelmében ő egy személyben jogosult lenne a 
várossal kapcsolatos döntések meghozatalában, 
viszont minden ülés előtt megkaptuk az anya-
got és véleményezhettük, így polgármester úr 
úgy tudta kialakítani a véleményeket, hogy a 
többség akarata ebben érvényesül.

Képviselőket kérdeztünk
Hogyan zajlott a munka és hogyan élték meg a képviselők az elmúlt egy évet?



8. oldal



Fehér Ferenc több könyvet 
is írt, egyebek mellett Patkós 
Irmáról és Tóth Istvánról. 
Nekem mindennél többet 
ér a ceglédi emberek szere-
tete, tisztelete – ezt mondta, 
amikor 2007-ben átvette a 
Gubody díjat. Fehér Ferenc 
idén lett volna 75 éves.

****
Fehér Ferenc 1946.augusz-

tus 27-én született Cegléden. 
Érettségi után 20 esztendeig 
könyvelt egy irodában, majd 
1986-ban a Pest megyei Hír-
lap újságírója lett. Később – öt 
évig – a lap megszűntetéséig 
a ceglédi mutáció szerkesz-
tőjeként dolgozott. 1991-től 
lett a Ceglédi Városi Televí-
zió külsős munkatársa, majd 
1995-től szerkesztő-riporter-
ként dolgozott, hétszer volt 
megbízott főszerkesztő. 

Fehér Ferenc megszállottan 
küzdött, hogy a Teleki utca 
12 szám alatti Gombos villa 
a Városi Televízió székháza 
legyen. Sikerült megterem-
teni a sugárzó adó műszaki 
feltételeit is. A műsorokat 
tehetséges munkatársakkal 
készítette. 2002-ben a Moholy 
Nemzetközi Filmfesztiválon a 
Világjáró, Fotóművész, Tóth 
István című fi lm szövegét is 

Fehér Ferenc írta. Az alkotás 
elnyerte a Legjobb portréfi lm 

díját. Fehér Ferenc öt könyvet 
írt. 1990-ben Patkós Irmáról, 
ezt követte a Szabadlábon 
című kötet, 2000-ben pedig 
kiadták a Patkós Irma könyv 
bővített kiadását. 

Az évszázad kiváló fotó-
művészéről, Tóth Istvánról 
2003-ban jelent meg könyve, 
a legutolsó, a Ledobtak vol-
na Taigetoszról pedig 2015-
ben. Az önéletrajzi ihletésű 
kötetben életéről vallott, írt 
gyermekkoráról, családjáról, 
küzdelmes éveiről és boldog-
ságáról is. És persze hivatá-
sáról, amit alázattal és nagy 
hivatástudattal végzett.
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BÚCSÚZUNK
Elhunyt Fehér Ferenc, újságíró, a Ceglédi Városi Televízió 
egykori főszerkesztője. Nevéhez kötődik a Televízió épülete, a 
Gombos villa felújítása a Teleki utcában, de neki köszönhetően 
indult el a Híradó és tematikus magazinok készítése is. 

Habár az utóbbi időben sokat betegeskedtél, mégis 
hittünk és bíztunk benne, hogy – ahogyan annyi 

küzdelem után az életedben – ebből is győztesen kerülsz 
ki. Sajnos nem így lett… 
Elmentél, de velünk marad kedvességed, emberséged, a 
sok szakmai jótanács, példamutatásod az újságírói hivatás 
után, intelmeid milyen hírt hogyan kell megfogalmazni 
nem csak nyelvtanilag helyesen, hanem érzékenyen kö-
zelítve az adott témához, az interjúalany személyéhez. És 
itt maradnak a közös beszélgetések, meg persze a nevetés, 
mert azt is szerettél. 

Nagybetűvel írtad be a neved a Ceg-
lédi Városi Televízió képzeletbeli 
történelemkönyvébe. 

Fájó szívvel búcsúzunk! 
A Városi Televízió volt és 

jelenlegi munkatársai
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Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, 
valamint a nevelési – oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 22. § (1)-(4) bekezdései alap-
ján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak 
szerint határozza meg:

A 2021/2022. tanévre történő általános is-
kolai beiratkozásra az alábbi időpontokban 
kerül sor: 2021. április 15. (csütörtök) 8:00 
– 19:00 óra között, 2021. április 16. (péntek) 
8:00 – 18:00 óra között.

A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé 
válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő 
(2015. augusztus 31-ig született) gyermekét 
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biz-
tosító vagy választott iskola első évfolyamára 
beíratni. A szülő az első évfolyamra történő 
beiratkozáskor köteles bemutatni:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-
tót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját), valamint

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolást.

Az emberi erőforrások miniszterének a 
2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő 
óvodai, valamint általános iskolai beiratkozás-

ról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata 
értelmében az általános iskola – járványügyi 
szempontok fi gyelembevételével – beosztást 
készít a 2021/2022. tanévre történő beiratkozás 
időpontjára vonatkozóan. Az általános isko-
lába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 
2021/2022. tanévre. Ebben az esetben a beirat-
kozáshoz szükséges fenti iratok bemutatására 
a tanítási év első napján kerül sor.

Amennyiben a választott iskola a gyermek 
felvételével kapcsolatban elutasító döntést 
hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2) – (3) bekezdései 
alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre 
hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet 
a döntés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenn-
tartóhoz kell benyújtani. Amennyiben a szülő 
a választott iskola elutasított döntése ellen nem 
kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre 
emelkedését követő 5 napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára. A kötelező felvételt biz-
tosító általános iskola köteles felvenni, átvenni 
azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az 
általános iskola körzetében lakik. A szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyermeket súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődé-
sét biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban 
vegyen részt, szabálysértést követ el.

Fodor Gábor
tankerületi igazgató

Az általános iskolai beiratkozás rendjéről
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Tájékoztatás
Cegléd Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, 
hogy 2021. január 15. napjától a fogászati ügyeleti ellátást 
a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati 
és Szájsebészeti Oktató Intézete látja el.

Ellátotti kör: Cegléd város közigazgatási területén lakó- 
vagy tartózkodási rendelkező személyek részére

Fogászati ügyeleti ellátás ideje:
Hétfő – Péntek: 20:00 – 07:00
Szombat: 08:00 – 13:00
 14:00 – 19:00
 20:00 – 24:00
Vasárnap/ünnepnap: 24:00 – 07:00
 08: 00 – 13:00
Hétfő:  24:00 – 07:00
Ellátás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi u 40.
A fogászati ügyelet telefonszáma: 06 (1) 317-6600/60719-

es mellék. Kérjük, az ügyeleti ellátást kizárólag sürgős 
esetben vegyék igénybe!

HIRDETMÉNY 
általános iskolai jelentkezésre, beíratásra

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (2600 Vác, 
Migazzi Kristóf tér 1.), mint a váci egyházmegye katolikus 
általános iskoláinak fenntartója a 2021/2022 tanévre tör-
ténő általános iskolai jelentkezés és beíratás kapcsán az 
alábbiakról tájékoztatja a tisztelt szülőket: 

Az iskolába történő beiratkozás ideje:
2021. április 15., 16.

HELYE: Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2700 Cegléd, Pesti út 2-4.
A benyújtott jelentkezési lap és a beiratkozás adatai alap-

ján a felvételről szóló döntésről 2021. április 24. napjáig 
kapnak értesítést a szülők 

A jelentkezési lap a www.szkkio.hu honlapon letölthető 
(A járványra való tekintettel a személyes beiratkozási 

lehetőségtől eltérő, elektronikus beiratkozás esetén az in-
tézmények tájékoztatni fogják a jelentkezőket)

Selmeczi Zoltán 
főigazgató

Új medence
Új medencével bővül a Budai 
úti Fürdő szabadtéri része. Az 
építkezést nemrég kezdték, a 
földmunkákkal hamarosan 
végeznek. 

A tervek szerint június elejére 
készül el az új, 10×10 méteres, 
melegvizes medence. A fej-
lesztésről még 2020-ban szü-
letett önkormányzati döntés.

(Fotó: Ceglédi Gyógyfürdő 
és Szabadidőközpont)

Rendhagyó ünnep 
március 15-én

A rendhagyó ünnepen a ko-
szorúzás nem maradt el. A 
város vezetése nevében Földi 
László országgyűlési képvise-
lő, dr. Csáky András polgár-
mester, dr. Ferenczi Norbert 
a Fidesz frakcióvezetője, va-
lamint Fehér István a Czigle 
frakcióvezetője helyezte el az 
emlékezés virágait a Kossuth 
szobornál.
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Ezúton tájékoztatom Cegléd 
Város lakosságát, Városunk-
ban székhellyel-, telephely-
lyel rendelkező gazdálkodó 
szervezeteket, Városunkban 
működő érdekképviseleti 
szerveket és civil szerveze-
teket-, és – az Országgyűlés 
által elismert – egyházakat 
(továbbiban: Partnerek), hogy 
Cegléd Város Önkormányza-
ta megindítja Cegléd Város 
településszerkezeti tervének, 
helyi építési szabályzatának 
és szabályozási tervének teljes 
felülvizsgálatát. 

A településrendezési esz-
közök felülvizsgálata teljes 
eljárásban történik. Az eljárás 
során a széles körű társadal-
mi bevonás és a nyilvánosság 
biztosítása érdekében „Part-
nerségi egyeztetés” –, továbbá 
az egyes szakhatósági követel-
mények meghatározására és 
teljesítésére „Államigazgatási 
egyeztetés” zajlik. Az eljárás 
az előzetes tájékoztatási sza-
kasszal indul.

A településrendezési eszkö-
zök felülvizsgálatáról a Part-
nerek tájékoztatása honlapon, 
hirdetőtáblán és a Ceglédi 
Hírmondóban közzétett hir-
detmény útján írásban, továb-
bá lakossági fórumon szóban 
történik. A Magyarország 

Kormánya által kihirdetett 
veszélyhelyzetre való tekintet-
tel – fi gyelemmel az 546/2020. 
(XII. 2.) Korm. rendelet ren-
delkezéseire– az Önkormány-
zat a partnerségi egyeztetés 
személyes megjelenést előíró 
szabályaitól eltérően a tájékoz-
tatást, véleménynyilvánítást és 
az egyeztetést elektronikusan 
folytatja le. Lakossági fórum 
helyett tájékoztató videó kerül 
feltöltésre, amely a telepü-
léstervező és főépítész által 
szükséges szakmai ismertetést 
fogja biztosítani.

A Partnerek tájékoztatására 
a videofelvétel közzétételét 
megelőzően Cegléd Város 
honlapján (www.cegled.hu), 
a „Városunk” / „Partnerségi 
egyeztetések” menüpont alatt 
jelen felhívás és a beérkezett 
módosítási kérelmek tájékoz-
tató anyaga 2021. április 8-ig 
feltöltésre kerül, valamint 
jelen felhívás a Ceglédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
(CKÖH) hivatalos hirdető-
tábláján és a Ceglédi Hír-
mondó aktuális számában is 
közzétételre kerül. 

Az előzetes tájékoztatási 
szakasz során a felülvizsgálat-
tal és a feltöltött tervanyaggal 
kapcsolatos észrevételeket és 
javaslatokat a szakmai videó 

feltöltésétől számított tizenöt 
napon belül lehet megtenni, 
kizárólag elektronikus úton.

Fentiek alapján tájékoz-
tatom a Partnereket, hogy 
Cegléd Város Önkormányzata 
a településrendezési eszközök 
előzetes tájékoztatási szaka-
szában, a beérkezett módosí-
tási igények ismertetéséről ké-
szített szakmai videó anyagát 
2021. április 15-től teszi közzé 
Cegléd Város honlapján. 

A településrendezési esz-
közök felülvizsgálatával, to-
vábbá az eddigi módosítási 
igényekkel kapcsolatos ja-
vaslatait, észrevételeit – a 
hivatkozott Korm. rendelet 
rendelkezési alapján- írásban 
teheti meg a videofelvétel 
közzétételét követő 15 napon 
belül, azaz 2021. április 30-ig 
a foepitesz@cegledph.hu vagy 
a polgarmester@cegledph.hu 
e-mail címre, Ilyés Marianna 
főépítésznek, vagy Dr. Csá-
ky András polgármesternek 
címezve. A fentiek alapján 
teszek eleget a Partnerségi 
Rendelet 6. § (1) bekezdés 
rendelkezéseinek megfele-
lően az előzetes tájékoztatási 
szakaszban előírt tájékozta-
tásnak. 

Dr. Csáky András
polgármester

Felhívás Cegléd Város Településrendezési eszközei 
felülvizsgálatának előzetes tájékoztatási szakaszáról
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