
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. 

február 28-i soron következő üléséről. 
 

Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester,  
 Petőné Papp Margit, Tóth Lajos alpolgármesterek, 
 Dombi Imréné, dr. Felszeghy Szabolcs, Terdik Ferenc, Ök-

rös István, Sárvári János, Szabó Attiláné, Tóth László, Kiss 
Zsigmond, Kardos István, Makai Lajos, Márkus Gábor, Bé-
kési Zoltán, Hegedűsné Varga Irén, Katona Lajos, Kovács 
Krisztina képviselők, 

 Keserű László jegyző,  
 Szálkai Andrásné aljegyző, jegyzőkönyvvezető, 

15 fő érdeklődő, városlakó. 
 
 

ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket.   
Megállapítom, hogy az ülésen 18 fő képviselő van jelen, az ülés határozatké-
pes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Békési Zoltán és Terdik Ferenc képviselőket 
javaslom. 
 

Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 17 igen, 1 tartózkodás. 
 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Békési Zoltán és Terdik Ferenc kép-
viselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte.  
 
A napirendekkel kapcsolatban javaslom, hogy a kiosztott kiegészítést vegyük 
fel a 4/j. napirendhez. Új napirendként javaslom felvenni a Püspökladányi 
Egészségügyi Szolgáltató Kft alapító okiratának módosításáról szóló előter-
jesztést, amire egy egészségügyi pályázat benyújtásához van szükség. További 
új napirendnek javaslom felvenni a püspökladányi üzemelő vízbázisok diag-
nosztikai vizsgálata pályázatban való részvételről szóló előterjesztést. 
 
Aki a napirend módosításokkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 18 igen. 
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Aki a napirendeket a módosítással elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 18 igen. 
 
 
N a p i r e n d e k: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az ön-
kormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.  

 Előadó: Arnóth  Sándor polgármester  
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének jó-

váhagyására.   
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester   
 KÖZMEGHALLGATÁS 

 
3. Tájékoztató a civil szervezetek tevékenységéről.  

Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
4. K ü l ö n f é l é k . 

 
a) Előterjesztés vagyonkezelői szerződések jóváhagyására.  

Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
b) Előterjesztés belső ellenőrzési tervről.  

Előadó: Keserű László jegyző 
 
c) Előterjesztés az önkormányzat gazdasági társaságainak egyesülé-

sére.  
Előadó: Arnóth Sándor polgármester 

  
d) Előterjesztés püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztésének 

pályázati lehetőségéről.  
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
e) Előterjesztés a püspökladányi szabadtéri színpad kialakításának 

pályázati lehetőségéről.  
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
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f) Előterjesztés a Karacs Ferenc Múzeum felújításának pályázati le-
hetőségéről.  

 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata ifjúságpoliti-

kai koncepciójának 2008-ra érvényes cselekvési tervéről.  
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  

 
h) Előterjesztés a Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 2008. 

évi munkatervéről.  
 Előadó: Ráczné Fekete Ilona igazgató 

 
i) Előterjesztés a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím ado-

mányozásáról szóló 7/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  

 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
j) Előterjesztés alapító okiratok módosításáról.  
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
k) Előterjesztés Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 

Helyzetelemzésének jóváhagyására.  
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
l) Előterjesztés a „Munkaerő-piaci menedzser” munkaerő-piaci 

program foglalkoztatási elemének megvalósulásához kiírt pályá-
zat benyújtására.  

 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
m) Előterjesztés pályázati önrész biztosítására a Városi Könyvtár ré-

szére.  
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
n) Előterjesztés a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriumi 

tagjai, elnöke, felügyelő bizottsági tagja megválasztására.  
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester  
 
o) Előterjesztés a püspökladányi üzemelő vízbázisok diagnosztikai 

vizsgálata pályázatban való részvételéről. 
Előadó: Arnóth Sándor polgármester 
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p) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft ala-
pító okiratának módosítása, és az Észak-Alföldi Operatív Prog-
ram Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó be-
teg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás 
korszerűsítése c. pályázati felhívásra való (Kódszám: ÉAOP-
2007-4.1.2.) pályázat előkésztése tárgyában. 

                 Előadó: Arnóth Sándor polgármester 
 

r) Előterjesztés az Egészségügyi, Szociális Bizottság elutasító dön-
tése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására.  

  Előadó: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági elnök  
 

 

1. Napirend 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester szóbeli kiegészítése 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Energianövény-termesztési Or-
szágos Rendszer (Entor) javaslatot tett az önkormányzatnak szalmaégetőmű 
létesítésére Püspökladány közigazgatási területén. Az erről szóló tájékoztató 
anyagot kiosztottuk. 
 
A múlt héten az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács rendkívüli ülést 
tartott. Püspökladány város két rendkívül fontos pályázata – Bocskai úti ke-
rékpárút kiépítéséről, ill. a város településrészeinek összekapcsolásáról – az 
„azonnali támogatás” kategória helyett a „lehet” kategóriába került, a szakértői 
vélemények figyelmen kívül hagyásával.  
Ezek után úgy gondolom, nincs értelme előre egyeztetni az országgyűlési kép-
viselővel. 
 
A LIDL Áruházzal kapcsolatos munkák megkezdődtek. A kiköltöztetés konf-
liktusmentesen lezajlott. A LIDL által fizetett összegből új lakásokat vásárol-
tunk, ami által jelentős mértékben nőtt a város vagyona. Két család pedig – 
akiktől visszavásároltuk a vagyoni értékű jogot – elköltözött a városból. 
A LIDL Áruház megállapodást kötött a Holding Kft-vel az épületek lebontá-
sáról és elhordásáról.  
 
Az Antos Zrt pert indított a város ellen a fürdővel kapcsolatos kötbérezés 
ügyében. Vitatja a 28 millió Ft-os kötbért. Állunk a per elé, hiszen a fürdőben 
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végzett munka minőségét mindenki ismeri. Az önkormányzat magatartása 
mindig jogkövető volt.  
 
A „Püspökladány déli iparterület fejlesztése” című pályázatunk 299 millió Ft 
támogatást nyert. Ez azt jelenti, hogy a régi gázcsere-telep oldalában egy 32 
hektáros területen ipari park létesülhet. Ennek azonban realitása csak akkor 
van, ha megtaláljuk hozzá a befektetőket. Természetesen az önkormányzat 
csak akkor fektet ebbe, ha látja annak megtérülését. A következő 1 év arról fog 
szólni, hogy megvizsgáljuk, életképes-e ez a terv.  
 
HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
Mindenképpen reagálnom kell polgármester úr megjegyzésére. Február hó-
napban volt egy megbeszélés a fejlesztési prioritásokat illetően. A képviselők 
nagy része megjelent ezen az egyeztetésen, és a prioritások sorrendjével még 
alpolgármester asszony is egyetértett. A polgármester úr által említett telepü-
lésrészek összekapcsolása az első 10 között még csak fel sem merült. Tehát 
nem igaz az, hogy a prioritások nincsenek betartva.  
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
Polgármester úr január 25-én tárgyalt a Sárréti Falusi Turizmus Egyesület kép-
viselőivel, akik egy kiadványt akartak megfinanszíroztatni. Erről szeretném, ha 
bővebben beszélne polgármester úr.  
 
ÖKRÖS ISTVÁN képviselő 
 
A Püspökladány déli iparterület fejlesztésével kapcsolatosan úgy fogalmazott 
polgármester úr, hogy lesz 1 évünk arra, hogy megvizsgáljuk, életképes-e a 
terv. Nem értem, mi ez az 1 év. 
 
Szeretném megtudni, hogy annak a két családnak, akiktől az önkormányzat 
megváltotta az önkormányzati lakást, hogyan oldódott meg a lakásproblémája? 
 
BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 
 
Polgármester úr megjegyezte a polgármesteri jelentésben, hogy január 25-én a 
Püspökladányi TV stúdiójában lezajlott kerekasztal megbeszélésen sem az or-
szággyűlési képviselő, sem a pártja nem fogadta el a meghívást. Furcsa dolog 
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ezt szóvá tenni azok után, hogy a helyi alapszervezet részére nem küldtek 
meghívót. Legközelebb, amennyiben szeretné polgármester úr, hogy az MSZP 
helyi alapszervezete képviselve legyen, akkor kérjük, hogy küldjön meghívót. 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester az alábbi választ adta 
 
Hegedűsné Varga Irén képviselő kérdésére 
 
A városnak 18-20 pályázata él folyamatosan. Ezek közül mindegyik fontos. 
Elvárhatnánk, hogy ha van egy megegyezés arról, hogy a pályázatokat támo-
gatjuk, akkor ezt ne csak az asztal mellett tegyük.  
 
Katona Lajos képviselő kérdésére 
 
Valóban megkerestek a Sárréti Falusi Turizmus Egyesület képviselői, akik egy 
sárréti kiadványt akartak velünk megfinanszíroztatni. Ez nem rajtam múlik. 
Szakembereknek adtam ki a feladatot, így a Holding Kft vezetőjének, ill. a 
művelődési központ vezetőjének. Amennyiben ők úgy látják, hogy erre szük-
ség van, finanszírozzák meg. A város jelenlegi helyzetében nem hiszem, hogy 
minden kiadványba be kellene szállnunk, amelyikben Püspökladány nevét 
megemlítik.  
 
Ökrös István képviselő kérdésére 
 
Az említett két család elköltözött Püspökladányból, az egyik Sárrétudvariba, a 
másik Bihartordára. Az önkormányzat visszavásárolta tőlük a vagyoni értékű 
jogot 3 millió Ft értékben.  
 
Büszkén mondhatom, hogy a költségvetésünk soha nem tartalmazott még eny-
nyi fejlesztési forrást. Ennek a fejlesztési forrásnak a terhére kívánjuk megfi-
nanszíroztatni az összes pályázatunkat.  
Arra van 1 évünk, hogy olyan formába hozzuk a pályázatunkat, hiszen két-
körös pályázatról van szó. Az első körben az ötletet és a kivitelezhetőséget 
vizsgálják, a második körben pedig a terveket, szerződéseket, vagyis itt már 
papíralapon működőképes modellt kell produkálnunk. Amennyiben ez a mű-
ködőképes modell 1 éven belül megszületik, akkor megindul a finanszírozás.  
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Békési Zoltán képviselő kérdésére 
 
Azt a felvilágosítást kaptam, hogy a meghívások megtörténtek, amire vissza-
jelzés az Önök alapszervezetétől nem érkezett, illetve Csontos János ország-
gyűlési képviselő azt jelezte, hogy nem tud résztvenni a megbeszélésen. 
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
A Sárréti Falusi Turizmus Egyesület vezetője arról tájékoztatott, hogy a ki-
advány megjelent, Püspökladányról egy egész oldal szól, ill. rendezvénynaptár 
szerepel benne. Ezt a kiadványt az Utazási Kiállításon megjelentetik, valamint 
elküldik az összes Turinform Irodának. Mindössze 40.000 Ft-ot kértek. Az 
Egyesület tagjai évente 5000 vendégéjszakával számolhatnak, tehát ez a vá-
rosnak hasznos lenne. Úgy gondolom, mindenképpen célszerű a támogatást 
megadni, már csak az összeg alacsony volta, illetve a kiadvány hatékonysága 
miatt is.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Önnek képviselő úr, teljesen igaza van, de a támogatás nem rajtam múlik, hi-
szen amint ezt elmondtam, a feladatot kiadtam a Holding Kft és a művelődési 
központ hozzáértő szakembereinek. Kérem, forduljon hozzájuk.  
 
Mint már elmondtam, az Entor cég megkeresett azzal, hogy szalmatüzelésű 
erőművet létesítenének Püspökladányban. Ehhez 5-6 hektár területre lenne 
szükségük. Az egyeztetések megkezdésére felhatalmazásra van szükségem a 
képviselő-testület részéről.  
 
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester felhatalmazást kapjon tájékoztató tár-
gyalások lefolytatására az Entor céggel, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 14 igen, 2 nem, 2 tartózkodás. 
 
 16/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy egyeztetést folytasson az ENTOR cégcsoporttal 
(Budapest, Teleki Blanka u. 6.) a Püspökladány határában létesítendő 
szalmaégetőművel kapcsolatban. 
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Az egyeztetés eredményéről folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testü-
letet. 

 
Határidő: folyamatos  
Felelős:      Arnóth Sándor polgármester  

   
Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 14 igen, 4 tartózkodás. 
 

Interpellációkra adott válaszok 

 

SÁRVÁRI JÁNOS képviselő az interpellációjára adott választ elfogadja. 
 

DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő az interpellációjára adott választ 

elfogadja. 
 
Kérdések 

 
BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 
 
Ahogy korábban polgármester úr mondta, ahhoz, hogy baloldali képviselő 
megjelenhessen a püspökladányi médiában, választást kell nyernünk. Lassan 
már meg is szokjuk, hogy csak vágóképként jelenhetünk meg a tv képernyőjén. 
Amennyiben mégis sikerül felvenni pl. egy 20 perces interjút, abból szűk 1,5-2 
percet adnak le, azt is úgy, hogy a fele szöveget narrátor mondja alá.  
Azt viszont furcsának tartom, hogy a ladányi tv nem volt hajlandó megjelen-
tetni a képújságban olyan magánhirdetést, amely kényes témát feszeget, neve-
zetesen a tanpálya kérdését. Ugyanakkor hasonló tárgyban egy ellentétes 
hangvételű hirdetést megjelentetett.  
Ön szerint polgármester úr, milyen demokrácia ez? 
 
SZABÓ ATTILÁNÉ képviselő 
 
Tavasszal indulnak-e lomtalanítási munkálatok városunkban? Mely időpont-
ban, illetve hogyan lesz megoldva a hulladék elszállítása, a lakosok mire ké-
szüljenek? 
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A Holding Kft vezetőjétől szeretném megkérdezni, hogy mikor indul a város-
ban a kátyúzási munka? Nekünk kell területenként jelezni, vagy pedig a kivite-
lező szervezetten végzi azt? 
 
HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
Van-e a városnak a TESCO-val aláírt szerződése? 
 
A pályázatok listájában miért nem szerepel az új Egészségügyi Intézményre 
beadott pályázat? 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester az alábbi választ adta 
 
Békési Zoltán képviselő kérdésére 
 
Kikérem magamnak képviselő úr állítását, én ilyet soha nem mondtam. Tegye 
elém azt a hangfelvételt, amin ez szerepel. 
Egyébként pedig egyik mondatában azt mondja, hogy nem jelenhet meg a tv-
be, a másik mondatában pedig, hogy húsz perces interjúval valamilyen módon 
mégiscsak bekerült. Tisztázza magában képviselő úr, hogy bekerült-e vagy 
sem, mert így nem tudok válaszolni. 
 
A tanpályával kapcsolatban valóban megjelent az egyik oktató egy hirdetési 
szöveggel intézményvezető asszonynál, aki elmondta neki, hogy természetesen 
megjelenteti azt, de mivel magánszemélyek vannak benne megnevezve, szá-
mítson rá, hogy ez pert von maga után. Ezután az illető visszavonta a hirdeté-
sét.  
 
RÁCZ ATTILA ügyvezető az alábbi választ adta 
 
Szabó Attiláné képviselő kérdésére 
 
A tavaszi lomtalanítás húsvét után lesz. Külön kerül sor a háztartásokban fe-
leslegessé vált bútorok, egyebek elszállítására. A veszélyes anyagok gyűjtése 
kijelölt helyen történik. A lomtalanítás városrészenként történik, amelyről tá-
jékoztatást adunk. Kérem a lakosságot, hogy a megjelölt határidőket tartsa be, 
a határidő után kihelyezett hulladékot csak a kihelyező költségére tudjuk el-
szállítani.  
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A fagyveszély elmúltával tudunk hozzáfogni a kátyúzási munkálatokhoz.  
A síktalanításból megmaradt pénzt 100%-át is kátyúzásra fogjuk fordítani.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester az alábbi választ adta 
 
Hegedűsné Varga Irén képviselő kérdésére 
 
Természetesen rendelkezünk érvényes TESCO-szerződéssel. Ott tartunk, hogy 
a Piramis Center Kft elkészítette az épülő áruház előtti körforgalom tervét.  
A terület mindaddig a város tulajdonában van, amíg az ára meg nem érkezik a 
számlánkra. A változásról értesítéssel leszek.  
 
Az Egészségügyi Intézmény valószínűleg véletlenül maradt ki a pályázatok 
listájából, mivel ez a pályázat korábban készült el, mint a többi. Ettől függet-
lenül a képviselő-testület minden mozzanatról tudott ezzel kapcsolatban.  
 
Interpellációk 

 

HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
A Városházára mindenki bejöhet politikai elkötelezettség nélkül, és intézheti 
az ügyeit. Éppen ezért tartom felháborítónak, hogy az alpolgármesteri iroda aj-
taját egy jellegzetesen FIDESZ kampányszöveggel ellátott matrica csúfítja. 
Kérdezem az alpolgármestereket, helye van-e ennek a matricának az Önök aj-
taján? Annál is inkább, mivel Önök közalkalmazottak és pedagógusok. Úgy 
gondolom, senkinek nem kell a homlokán viselnie a pártosságát.  
Kérem, hogy intézkedjen polgármester úr a matrica eltávolításáról.  
 
A tanpálya jelenlegi helyzetével kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni. 
Egy korábbi képviselő-testületi ülésen azt mondta polgármester úr, hogy ne-
künk a gyermekeink a legfontosabbak, és olyan megoldást hozunk tanpálya 
ügyben, hogy az jó legyen. Azt is mondta, hogy a képviselő-testület nélkül 
nem hoz meg semmilyen döntést. Nem így történt. A 80/1999. (VII. 15.) szá-
mú önkormányzati határozat – ami határozott az intézmények összevonásáról – 
a feladat meghatározásához mellérendelte azokat az eszközöket, megjelölve a 
telephelyeket, amelyeket az iskola megkap a feladat ellátásához. Így megje-
lölte az iskolához a Táncsics u. 25. szám alatti ingatlant is. Ezt az intéz-
ményfelelős asszonynak tudnia kell, hiszen akkor ő volt az egyesített in-
tézmény igazgatója.  
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Ehhez képest polgármester úr ezt az eredeti állapotot megszüntette, egysze-
mélyes döntéssel átírta a testület által meghozott önkormányzati határozatot.  
A szakképzés fejlesztése indokolttá teszi a tanpálya megtartását. A minősített 
pálya jelenlegi értéke információim szerint 25-30 millió Ft. A TISZK emiatt 
hátrányos helyzetbe kerülhet, hiszen a tanpályát apportként be tudnánk vinni 
az egységes intézménybe. A korábbi testületi határozatot Ön semmibe vette, 
önként megváltoztatta. Úgy tűnik, hogy az Ön részéről történt egy ajándéko-
zás, amit a gyermekeink rovására tett meg. 
 
SÁRVÁRI JÁNOS képviselő 
 
Úgy tűnik, hogy a Vasútállomás előtti körforgalom problémája megoldódik. 
Az utóbbi 10 napon belül 5 kisebb baleset történt ott, legutóbb egy kislányt 
ütöttek el. Bementem Debrecenbe, a vasúti igazgatóságra, ahol a Területi In-
gatlankezelési Osztály vezetője, Szabó János megadta az engedélyt a szüksé-
ges növényzet cseréjére. Ezt a Városvédő és Szépítő Egyesület még a vegetá-
ciós időszak előtt el fogja végezni, ezáltal a balesetveszély megszűnik. 
 
Ebben a Vasútállomás előtti körkertben a Városvédő és Szépítő Egyesület egy 
sziklára emléktáblát szeretne elhelyezni Bucsánszky József vasúti szakember 
emlékére, aki sokat tett azért, hogy a Püspökladány környéki vasútvonalak 
megépüljenek. Ezt viszonylag rövid idő alatt szeretnénk véghezvinni, ugyanis 
április 24-én kerül sor a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal átadásának 150. 
évfordulójára, és a tábla avatását ehhez az alkalomhoz szeretnénk kötni. 
Ugyanezen alkalomból az állomás épületének innenső oldalára helyezünk el 
egy emléktáblát. Szerencsésnek tartanánk, ha erre az alkalomra meghívást kap-
nának a nagyváradi vasutasok.  
Tudom, hogy a városban minden emléktábla elhelyezése önkormányzati jog-
körbe tartozik, ezért a márciusi szakbizottsági, illetve képviselő-testületi ülé-
sen erről tárgyalni fogunk. 
 
MÁRKUS GÁBOR képviselő 
 
Információim szerint az országgyűlési képviselő úrnak az általa használt iro-
dával kapcsolatban jelentős hátraléka halmozódott fel. Rendeződött-e ez a hát-
ralék? 
 



 

12 

KATONA LAJOS képviselő 
 
A Vasútállomás környékén elszaporodtak a hajléktalanok, akik kéregetnek, 
zaklatják az embereket. Megoldást kellene találni ennek megszüntetésére.  
 
A Damjanich és a Szigligeti utca sarkán le van szakadva egy telefonvezeték. 
Ez még nem lenne balesetveszélyes, mert nincs benne nagy feszültség, azon-
ban ha valaki megrángatja, megsértheti vele a magasfeszültségű kábelt, ami 
viszont életveszélyes. Fel kell hívni a szolgáltató figyelmét.  
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Nemrég fogadóórát tartottam az Újtelepen Makai Lajos képviselőtársammal. 
Újra és újra szembesülnöm kell azzal, hogy a háziorvosokkal valami probléma 
van. Az újtelepi lakosok folyamatosan Lénárd doktor úrra panaszkodnak. Nem 
jelenik meg időben a rendelésen, a WC-t nem nyitja ki, ezért a betegeknek át 
kell menniük az Idősek Otthonába. Másnap reggel 8 óra 30 percre – a ren-
delési idő kezdetére kimentem az újtelepi orvosi rendelőbe. Találtam egy táb-
lát, hogy február 25-től március 7-ig a Mező I. utcai rendelés szünetel, rende-
lés a Kossuth utcai rendelőben 9.00 órától 13.00 óráig. A Kossuth utcai rende-
lőben az volt kiírva, hogy február 18-tól március 9-ig a rendelés beteg-
szabadság miatt helyettesítéssel történik a kiírás szerint, három háziorvosi kör-
zetben. Ez azt jelenti, hogy három háziorvos is betegszabadságon volt egyszer-
re? Kérem, hogy az illetékes járjon ennek utána. 
Úgy gondolom, hogy egy háziorvosnak a saját rendelőjében kellene fogadnia 
annak az orvosnak a betegeit, akit helyettesít, nem pedig fordítva. Ilyenkor mi 
van az újtelepiekkel? 
Megint az vetődik fel bennem, hogy az Újtelepet úgy kezelik egyes emberek, 
mintha az nem is Püspökladányhoz tartozna. Kikérem az újtelepi lakosok ne-
vében ezt a diszkriminációt.  
Kérem polgármester úr intézkedését. 
 
BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 
 
Sok a probléma a szemétszállítás körül, ami rajtunk kívül nagyon sok városnak 
gondot okoz. Azzal, hogy egymásra mutogatunk, nem jutunk előre. Vélemé-
nyem szerint az önkormányzati rendeletet kellene úgy módosítanunk – ter-
mészetesen a törvényi keretek között -, hogy az a lakosság érdekeit szolgálja.  
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Szeretném, ha tisztáznánk, hogy az önkormányzat milyen rendeleteket hozott, 
illetve milyen szerződéseket kötött, és azokat ki írta alá.  
Javaslom, hogy az Egészségügyi, Szociális Bizottság valamint a Mezőgaz-
dasági és Környezetvédelmi Bizottság dolgozza ki, hogy milyen módosításo-
kat kellene tenni annak érdekében, hogy a szemétszállítás minél jobban iga-
zodjon a lakosság igényeihez. Úgy gondolom, hogy erre három irányvonalat 
kellene meghatározni. Elsőként dolgozzák ki, hogyan kellene módosítani az 
idevonatkozó felsőbb rendeleteket, és ez alapján az önkormányzat éljen felter-
jesztési jogával a jogszabály módosítására. Másodsorban vizsgálják meg, ho-
gyan lehetne az önkormányzati rendeletet módosítani. Igazságtalannak tartom, 
hogy olyan emberekre is kivetjük ezt a fizetési kötelezettséget, akik utcájában 
például nincs útalap, hiszen bizonyos időszakokban ezek az utcák megközelít-
hetetlenek. A harmadik irányvonal pedig, hogy a szociálisan rászorulók költ-
ségét teljes vagy részleges mértékben vállalja át az önkormányzat. Szomorú 
dolog olyan panaszokat hallgatni, hogy például egy 60 év fölötti idős hölgy 13 
kukaszállítást kifizetett ugyan, de egyetlen alkalommal sem tette ki a kukáját. 
Hasonló helyzetben van a szociális segélyből élő fia is.  
Arra kérek segítséget polgármester úrtól, hogy ezek a lehetőségek megvaló-
suljanak. 
A költségvetés tárgyalásánál az erre vonatkozó javaslatomat meg fogom tenni.  
 
Tóth Lajos alpolgármester elhagyja az ülést. Jelen van 17 fő képviselő. 

 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Csontos János országgyűlési képviselő úr rendezte-e már a képviselői irodával 
kapcsolatos bérleti díj ill. telefonhasználati díj tartozásait? 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Tökéletesen egyetértek Hegedűsné Varga Irén képviselő asszonnyal abban, 
hogy munkahely lévén a Városháza épületében politikai tevékenység ne tör-
ténjen. Az alpolgármesteri iroda ajtaján lévő matrica a következő feliratot tar-
talmazza: „Ne lopj, ne hazudj, ne csalj, a Kormány nem tűri a konkurenciát!”. 
Ezzel én egyébként egyetértek, de el fogjuk távolítani a matricát.  
 
A tanpálya jelenleg is használható. Győrfi művész úrral olyan megegyezést 
kötöttem, amiben a tanpálya használatát lehetővé teszi. Természetesen művész 
úr nagyon szorgalmazta a vagyonvédelem kérdését. Ezért iskolai oktatás ese-
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tén az oktató felelős a teljes vagyonbiztonságért, egyéb esetben pedig az a 
személy, aki oda kiviszi a tanulókat.  
Egyébként az iskola 1 évben három alkalommal veszi igénybe a tanpálya szol-
gáltatását, összesen 6-9 hét időtartamra.  
Tehát a gyermekeink semmilyen szolgáltatástól nem esnek el, ami eddig járt 
nekik.  
A vállalkozóknak felajánlottunk három helyszínt, amelyek megfelelnek min-
den követelménynek. Írásban tájékoztattak, hogy más megoldást találtak. 
Egyébként nekünk a vállalkozókkal szemben nincs kötelességünk. Eddig is 
szívességi használatot folytattak minimális bérleti díj ellenében.  
 
Köszönöm Sárvári képviselő úr tájékoztatását a Vasútállomás előtti körfor-
galommal kapcsolatban. Természetesen az önkormányzat a szokásos költség-
vetést a Városvédő és Szépítő Egyesület rendelkezésére bocsátja. 
 
A Bucsánszky József emléktáblával kapcsolatban írásban nyújtsanak be ké-
relmet.  
 
Tudomásom szerint országgyűlési képviselő úr az iroda bérleti díját már ren-
dezte. A vonalas telefonnal kapcsolatban van 256 eFt-os kifizetetlen tartozása, 
ennek rendezésére ügyvéd által felszólítottuk.  
 
A háziorvosokkal kapcsolatban a szükséges lépések megtételére felkérem 
jegyző urat.  
 
Felkérem jegyző urat, hogy a szemétszállítással kapcsolatban megkötött négy 
szerződésről néhány mondatot mondjon. 
 

KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos minden egyes kérdés képviselő-testületi 
hatáskörbe tartozik. 2001-ben döntött úgy a képviselő-testület, hogy csatlako-
zik a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hulladékkezelő Társuláshoz. Az erről 
szóló szerződést 2002. év elején dr. Molnár László polgármester úr aláírta.  
A következő lépés a hulladékkezelési közszolgáltatási helyi rendelet elfogadá-
sa volt, amit a képviselő-testület fogadott el 2006 decemberében, és Arnóth 
Sándor polgármester valamint Keserű László jegyző írta alá. Ezt követte a hul-
ladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításáról szóló rendelet elfogadása 
2007 augusztusában. A hulladékgazdálkodási törvény, illetve annak végre-
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hajtására kiadott Korm. rendelet határozza meg, hogy a közszolgáltató milyen 
paraméterek alapján készíti el a díjra vonatkozó kalkulációját. Azt a Társulási 
Tanács fogadja el, illetve a képviselő-testület ratifikálja helyi rendeletben.  
Abban mindenkinek igaza van, hogy maga a törvény, a végrehajtási kor-
mányrendeletek, a 16/2002. évi egészségügyi miniszteri rendelet – amely ki-
mondja a heti kötelező szállítást – nagyon megkötik az önkormányzat kezét a 
kedvezmények tekintetében. Lehet ugyan a lakosság részére díjkedvezményt 
adni, de csak abban az esetben, ha a képviselő-testület más forrásból azt teljes 
egészében megfizeti a közszolgáltató részére.  
Dolgozunk azon, hogyan lehetne valamiféle kedvezményt biztosítani a lakos-
ság felé a díjfizetés vonatkozásában. 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
A szemétszállítás tekintetében óvatosnak kell lennünk, hiszen minden lé-
pésünkkel perelhetőek vagyunk.  
Azzal én egyetértek, hogy el kell szállítani a lakossági hulladékot, azzal vi-
szont nem, hogy ez hetente, illetve kötelezően történjen. Az igazi gond az, 
hogy úgy fizetünk egyfajta „szemétadót”, hogy nincs szolgáltatás mögötte. 
Egy idős embernek gyakorlatilag nincs szemete, hiszen ami éghető, azt eltüze-
li, ami szerves hulladék, azt az aprójószággal feleteti. 
Katona képviselő úr azzal, hogy a költségvetés terhére kötelezettséget kíván 
vállalni, elkésett. A bizottsági szakaszban lett volna joga módosító javaslatot 
tenni. Ebben a gazdasági válságban egyébként sem vagyunk abban a hely-
zetben, hogy erről komolyan szót tudjunk váltani.  
 
PETŐNÉ PAPP MARGIT alpolgármester 
 
Az alpolgármesteri irodára kiragasztott matricát egyszer már levettük, de vala-
ki újra felragasztotta. Egyébként pedig én közalkalmazott vagyok, 31 éve pe-
dagógus, és az iskolában nem politizálok, ezt a törvény is tiltja. A gyermekek 
nevelését a mindenkori hatályos törvények szerint végzem.  
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2. Napirend 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Az átláthatóság kedvéért külön fogunk tárgyalni a bevételi, a kiadási és a fej-
lesztési előirányzatokról. Kérem, hogy ennek megfelelően fogalmazzák meg a 
kérdéseiket, véleményeiket.  
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő 
 
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság részletesen megtárgyalta a rendelet-
tervezetet, azt jónak tartja és elfogadásra javasolja. Egyben köszönetét fejezi ki 
a gondoskodó városvezetésnek, hogy a költségvetésben szerepelteti a fiatalok 
első lakáshoz jutási támogatását.  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is megtárgyalta az anyagot, és a 
2008. évi költségvetési rendelet tervezetét elfogadásra javasolja. 
 
KARDOS ISTVÁN képviselő 
 
A Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
MAKAI LAJOS képviselő 
 
A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta az előter-
jesztést, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
KÜRTHY FERENCNÉ irodavezető szóbeli kiegészítése 
 
Szeretném felhívni a képviselő-testület figyelmét, hogy míg tavaly ilyenkor 
beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet 132.986 eFt-os visszaosztott hi-
ánnyal számolt az intézmények esetében, és végül is a költségvetésben 
125.572 eFt került elfogadásra, addig a jelenlegi rendelet-tervezetben ez az 
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összeg 77.054 eFt, illetve az elfogadott hiány összege 86.030 eFt. Ezek a szá-
mok ugyan kedvezőnek tűnnek a 2008. év vonatkozásában, azonban nem lehe-
tünk túlságosan elégedettek, mégpedig a következők miatt. Egyrészt nincs biz-
tosítva annak lehetősége, hogy az ÖNHIKI-s pályázatunkkal 86.030 eFt elnye-
rünk. Másrészt a közvilágítási áramdíjnál 15%-os növekedéssel számoltunk. 
Tegnap derült ki, hogy az E-ON honlapján 38,2%-os emelkedés szerepel, és 
akkor az intézményi többletenergia-költségekről még nem is beszéltem. Ezt az 
anyag nem tartalmazza, csak ún. vonal alatti tételként szerepel, erre nincs for-
rásunk.  
Másrészt pedig a szociális ellátások terén megnőtt az igénylők száma, ezáltal a 
pénzben és természetben kifizetett összegek nagysága. Azzal kell számolni, 
hogy évközben ide többletköltséget kell átcsoportosítani. Ezért jogos az elvá-
rás a képviselő-testülettel szemben, hogy az első félévben csak rendkívül in-
dokolt esetben fogadjanak el újabb kötelezettségeket a költségvetésre.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Az önkormányzat az előző évi költségvetését sikeresen végrehajtotta. Látszik, 
hogy valóban elkezdett a város gazdálkodni. Lényegesen csökkent a hiány.  
Most is olyan költségvetési koncepciót építettünk fel, amely a működési hiányt 
nem kívánja hitelfelvétellel kiegyenlíteni. Úgy gondolom, hogy a költségve-
tésünk alkalmas arra, hogy sikeresen végigvigyük az évet és tudjuk azt a prog-
ramot folytatni, amely a gondolkodás és a gondoskodás jegyében zajlik.  
Természetesen vannak olyan dolgok, mint pl. a majd 40%-os áremelkedés, 
amire nem lehet felkészülni.  
Emelni kell a szociális szféra finanszírozottsági szintjét, bízom benne, hogy 
meg tudjuk teremteni ennek forrását.  
Csak összefogással tudunk előre jutni.  
 

BEVÉTELEK 
 
ÖKRÖS ISTVÁN képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén szóvá tettem a jóléti tavak több mint 
egymillió forintos támogatását. Ekkor nem vettem figyelembe, hogy a képvise-
lő-testületnek – Márkus Gábor képviselő úr javaslatára – erről volt egy dönté-
se. Az akkori felvetésemet ezúton visszavonom.  
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Kérdések 

 
BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 
 
Mennyire reálisak a telekértékesítésből származó bevételek adatai? Ugyanis 
néhány ingatlant évek óta nem tud az önkormányzat értékesíteni.  
 
KÜRTHY FERENCNÉ irodavezető az alábbi választ adta 
 
Békési Zoltán képviselő kérdésére 
 
Képviselő úr a Szénatéri telkekre és az Árpád utcai ingatlanra gondol. Tudo-
másom szerint van irántuk érdeklődés, minden esély megvan az értékesítésre.  
 
Vélemények 

 
ÖKRÖS ISTVÁN képviselő 
 
A mostani bevételi táblát egybevetettem az elmúlt évivel. Az állapítható meg, 
hogy a bevételi főösszeg az elmúlt évihez képest 73.580 eFt-tal csökkent. Nö-
vekedés tapasztalható ugyan a működési bevételek, támogatások esetében, de 
visszaesés tapasztalható a pénzforgalom nélküli bevételek, vagyis a pénzma-
radvány esetében. Ezenkívül csökkentek a támogatás értékű bevételek, aminek 
az a magyarázata, hogy a rendelőintézet teljes költségvetési bevétele nem je-
lenik meg az önkormányzat költségvetésében, hanem a rendelőintézetnél ma-
rad.  
Mindenképpen jó, hogy a rövid lejáratú hitel igényünk csökkent az elmúlt év-
hez képest.  
 
DOMBI IMRÉNÉ képviselő 
 
Az önkormányzat költségvetésében az elmúlt évben a legjobban növekvő helyi 
adó az iparűzési adó volt. Az adókulcsot a képviselő-testület nem emelte, to-
vábbra is 1,5%-os mértékű, így 2008. évre 207 millió Ft tervezése lehetséges. 
Az idegenforgalmi adó – változatlan adótétel mellett – 3 millió Ft-tal tervezhe-
tő. Fontos kiemelni, hogy az igényelhető normatív állami támogatás kevesebb, 
mint az előző évben, ezáltal 50 mFt bevételi kieséssel kell számolnunk.  



KIADÁSOK 
 
Kérdések 

 
ÖKRÖS ISTVÁN képviselő 
 
Magam is megrendültem a 38%-os áramdíj-emelés hallatán. Tudom, hogy 
2007. december 31-ig nem került sor közbeszerzési eljárásra az áramszol-
gáltató kiválasztása tekintetében, de szeretném megkérdezni, azóta történt-e 
valami?  
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
A városnak van egy szerződése, amelyben a rendelőintézetben lévő röntgengép 
karbantartásának 85%-át átvállalja. Ugyanakkor a vagyonkezelői szerződésben 
-  amit később tárgyalunk – az szerepel, hogy a vagyonkezelőt megilletik a tu-
lajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei. Az a kérdésem, hogy 
amikor átadtuk a szolgáltatónak az összes bevételt, illetve az ingóságok keze-
lését, miért nem szállt át rájuk ez a szerződés is? Mivel a röntgengépből szár-
mazó bevétel is náluk keletkezik, úgy gondolom, hogy a karbantartását is ne-
kik kellene finanszírozni.  
 
A postai kézbesítésre tervezett több mint 7 millió Ft-os díjat továbbra is na-
gyon magasnak tartom. Hogyan tudnánk ezt a költséget leszorítani? 
 
HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
Az önként vállalt feladatok költsége nemhogy szűkülne, inkább nő. Szeretném 
megkérdezni, hogy mi indokolja a Tájékoztatási Központ 20 millió Ft-ról 30 
millió Ft-ra történő emelését? A Polgármesteri Hivatalnál csökkent a létszám, 
mégis 20 millió Ft-tal nőtt a költség. Ez mit takar? A szakértői, ügyvédi díjak 8 
millió Ft-ról közel 12 millió Ft-ra nőttek. Miért?  
 
A falugazdászi iroda támogatása viszont az elmúlt évek gyakorlatától eltérően 
most 70 eFt-ra csökkent. Más településeket ez az iroda a Polgármesteri Hiva-
talban kapott helyet. Püspökladányban valamilyen oknál fogva ez nem így tör-
tént, ezért a Polgármesteri Hivatal átvállalta a falugazdászi iroda költségét, ez-
zel is támogatva a kb. 3000 püspökladányi őstermelőt, akik napi gondjaikkal a 
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falugazdászhoz fordulnak. Nagy a forgalom, nagy az igény erre a tevé-
kenységre. Mi indokolja a költségmegvonást? 
 
BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 
 
Egy korábbi testületi ülésen feltettem a kérdést, hogy mennyi többletköltséget 
fog az önkormányzatra hárítani a mezőőri szolgálat átszervezése. Polgármester 
úr azt válaszolta, hogy 2 fő mezőőr vizsgadíját. Ehhez képest az anyag 3 fő 
mezőőr és 3 fő halőr vizsgadíját tartalmazza. Miért? 
Szeretném megkérdezni, hogy mi történt azokkal a mezőőrökkel, akik feb-
ruárig dolgoztak, illetve milyen okból történt a felmentésük? 
 
KÜRTHY FERENCNÉ irodavezető az alábbi választ adta  
 
Ökrös István képviselő kérdésére 
 
Egyenlőre nincs lehetőségünk közbeszerzési eljárást lefolytatni, ugyanis az 
országban összesen kb. 50 cég kapta meg a jogosítványt arra, hogy villamos-
árammal kereskedjen, ezek közül pedig csak 5-6 olyan van, aki magával az 
árammal is rendelkezik. Ezek egyenlőre az ország nagy fogyasztóival kötnek 
szerződéseket, még nem nyitottak az önkormányzatok felé. Erre vélhetően 
március hónapban fog sor kerülni.  
 
Katona Lajos képviselő kérdésére 
 
Az Ön által említett szerződés az önkormányzat és a között a vállalkozó között 
jött létre, aki kivitte a röntgengépet vállalkozásba. Ez nevezetesen a tüdő-
gyógyászat. E szerint 15 évig a felmerülő javítási, karbantartási költségek 
85%-át az önkormányzat kifizeti. A szerződés 2004-ben jött létre.  
Az akkori képviselő-testület azért fogadta el ezt a szerződést, mert a többi vál-
lalkozó orvosnak az általuk használt eszközökkel kapcsolatban jelentős több-
letköltségük nem merült fel, ennek a röntgengépnek viszont rendkívül magas a 
javítási költsége.  
 
A pénzbeli és természetbeni ellátások postán történő kiküldésének díja már 
több testületi ülésen téma volt, de ezen a területen túl sok eredményről még 
most sem tudok beszámolni. Az elmúlt évben megpályáztattuk a bankok kö-
zött, hogy ki tudna a legkedvezőbb feltételekkel számlát nyitni az ellátottaink 
részére. Év végére 200 főnek sikerült számlát nyitni a 900-1000 főből. Ezek 
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körül 40 fő még a kártyáért sem hajlandó bemenni. Megpróbáltunk olyan meg-
oldáshoz folyamodni, hogy pénteki napokon a hivatal földszintjén végeztük a 
kifizetéseket. A múlt héten ebből itt tömegverekedés volt. Egy időben a Vá-
rosüzemeltető Kft épületében került sor a kifizetésekre, ahol betörték a bejárati 
ajtót, ki kellett hívni a rendőrséget. Szinte megoldhatatlan probléma elé állít 
bennünket a kifizetés. Polgármester úr utasítására azonban további próbálko-
zásokat teszünk.  
 
Hegedűsné Varga Irén képviselő kérdésére 
 
2007-ben a Tájékoztató Központ 1,7 millió Ft-os bevételt tervezett, most vi-
szont 8,9 millió Ft-os bevételi terve van. Egy intézmény éves költségvetése a 
saját bevételből és az önkormányzati kiegészítésből áll össze. 
A Polgármesteri Hivatalnak emelkedett az éves kiadási előirányzata, ennek 
három oka van. Az egyik, hogy végrehajtottuk a törvény által előírt 5%-os 
köztisztviselői béremelést. A másik, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
közül ebben az évben a dolgozók 2/3-át érinti a soros előrelépés, míg jövőre 
csak 1/3-át. A harmadik ok, hogy három dolgozónk elvégezte a főiskolát, így 
előre kellett őket sorolni, ami jelentős béremelést jelent. 
A szakértői ügyvédi díjak szakfeladat konkrétan a hivatal ügyvédjének az éves 
díját, ill. a könyvvizsgálónak a költségvetéshez és zárszámadáshoz kapcsolódó 
díjazását foglalja magában. Ebben az évben beépítettünk két jelentősebb tételt. 
Az egyik a szakmunkásképző átalakításával kapcsolatos szakértői munka 1,5 
mFt-os díja. Ezt az összeget vissza fogjuk kapni, de most a kiadásban szere-
pelnie kell. A másik, hogy megrendelésre került a szociális intézményháló-
zatunk szakmai és pénzügyi átvilágítása.  
 

A falugazdászi irodával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy pol-
gármester úr utasítására levelet írtunk a Földművelési és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumnak, amiben tájékoztattuk, hogy - az önkormányzat pénzügyi hely-
zetére tekintettel – nem tudjuk tovább finanszírozni az iroda bérleti díját. A 72 
eFt a három hónap felmondási időt takarja, amit egyébként nem kellett kifizet-
ni, mert a bérbeadó nem kérte.  
 
Békési Zoltán képviselő kérdésére 
 
A koncepció tárgyalásakor született az a döntés, hogy 2 fővel csökkenteni kell 
a mezőőri őrszolgálat létszámát. A jelenlegi költségvetésben 4 főre vonatkozó 
adat szerepel, ugyanis a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy 1 fő mezőőri 
szakvizsgával rendelkező irányítóra is megigényeljük az 50.000 Ft-os támoga-
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tást. Ezen kívül az előttünk lévő költségvetés tartalmazza a felmondott két 
dolgozó bérét, járulékait február 28-ig, illetve felmentését, végkielégítését. 
Tartalmazza 3 fő mezőőri szakvizsga díját – ebből 2 fő vadász, akik a későb-
biekben besegítenek a mezőőri feladatok végzésébe -, valamint mindhárom 
mezőőrünk elvégzi a halász szakvizsgát - hogy be tudjanak segíteni a tavak 
őrzésébe is. Illetve tartalmazza a munkaruházat, benzin költségét, kismotorok 
karbantartási díját.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
A postai kifizetéseket nem tagadhatjuk meg. Sajnos a támogatottak többségét 
csak az érdekli, hogy minél hamarabb, minél több pénzt kapjanak kézhez. Hiá-
ba nyitunk nekik számlát, még csak annyit sem tesznek meg, hogy átvegyék a 
kártyát. Egyébként a számla fenntartási díja is az önkormányzatot terheli. Ez 
egy sakk-matt helyzet.  
 
A Tájékoztató Központ egész éves bevétele 2006-ban 700 eFt volt, ez az ösz-
szeg 2007-ben 8,9 millió Ft volt.   
 
Ha csak azt a szakértői véleményt megnézzük, amire az általános iskoláink át-
szervezését elvégeztük, az 85 millió Ft-ot hozott. Ez a pénzeszköz felhasz-
nálhatóvá vált. Itt kezdődik a gazdálkodás. Ilyen módon komoly eredményeket 
lehet elérni. 
Mivel az előző ciklus kivitelezőivel az önkormányzatnak peres ügyei vannak, 
ezért az ügyvédi díjaktól nem tudunk eltekinteni. 
 
A falugazdász hálózat egy állami szervezet, ahová az állami költségvetésből 
pénzt bontanak le. Miért kellene nekünk az államot finanszírozni? Akinek van 
költségvetése, férjen bele.   
 
A mezőőri létszámot csökkentettük ugyan, mégis a püspökladányi határban 7 
fő mezőőr fog szolgálatot teljesíteni.  
 
Vélemények 

 
BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 
 
Javaslom, hogy a pályázati alap terhére 20 millió Ft-ot helyezzünk el a tarta-
lékalapba a szociálisan rászoruló emberek szemétszállítási díjának támogatásá-
ra. Ezzel kapcsolatban név szerinti szavazást kérek. 
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KATONA LAJOS képviselő 
 
Az ifjúsági koncepció megvalósításából adódó kiadások – pl. épület, berende-
zés, üzemeltetés - a költségvetésünkben semmilyen formában nem jelennek 
meg, pedig ez várhatóan április 30-tól be fog jönni.  
A Tájékoztató Központ 2007. évi előirányzott bevétele 1,9 millió Ft, a valódi 
bevétele pedig ennél 7 millió Ft-tal több lett, ami polgármester úr szerint reális 
összeg. Úgy gondolom, hogy amennyiben egy intézménynek tervezhetően 7 
millió Ft-tal nő a bevétele, akkor az önkormányzati támogatás ennyivel csök-
kenthető. Ez a felszabaduló összeg fedezné az ifjúság ház épületét, esetleg fel-
újítási munkáit.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Nem értem, hogy a módosító indítványát miért nem a bizottsági szakaszban 
tette meg képviselő úr? Jól értem, hogy a Tájékoztató Központtól kb. 40%-os 
költségelvonást javasol? 
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
Ez egyáltalán nem elvonás, hiszen mindössze a tervezhető bevételnövekedés 
mértékével javaslom csökkenteni az önkormányzati támogatást.  
 
TERDIK FERENC képviselő 
 
Kérem Békési képviselő urat, vonja vissza módosító indítványát. Jegyző úr 
elmondta, hogy a szemétszállítással kapcsolatban körvonalazódik egyfajta le-
hetőség a megoldásra. Úgy gondolom, várjuk meg, amíg jegyző úr a jogi fo-
lyamaton végigmegy, majd tesz egy javaslatot.  
 
Katona Lajos képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a koncepcióban le van 
írva, az ifjúsági ház kérdését pályázat útján kívánjuk megvalósítani.  
Egyébként pedig nem hiszem, hogy azt a filozófiát kell követni, miszerint attól 
az intézménytől, amelyik jól dolgozott, el kell venni. Semmiképpen nem támo-
gatom ezt a módosító indítványt.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Nekem is az a véleményem, hogy Békési képviselő úrnak indokolt lenne visz-
szavonnia módosító indítványát. Annál is inkább, mivel ezzel a lépéssel radi-
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kálisan csökkennének az ÖNHIKI lehetőségeink. Nem beszélve arról, hogy 
nem túl jó ötlet az A.K.S.D-t finanszírozni a fejlesztési forrásainkból.  
 
Katona Lajos képviselő úr módosító javaslatára felmerül a kérdés, hogy érde-
mes-e Püspökladányban színvonalasan vezetni egy intézményt?  
 
BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 
 
Visszavonom a módosító indítványt. Megvárjuk jegyző úr lépését az ügyben.  
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
Én is visszavonom a módosító javaslatomat.  
 
HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
Érdekes, hogy milyen fontos lett egyszeriben a pályázati alap. Nem volt ilyen 
fontos, amikor az útalapra, utakra kellett elkölteni. Akkor hiába érveltünk, 
hogy egy jó pályázat esetén a többszörösét is felhasználhatjuk, le lettünk sza-
vazva.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
A képviselő asszony által említett összeg nem lett elherdálva. Az akkor meg-
szavazott összeg helyben hasznosult, ma is a város vagyonát gyarapítja.  
Maguk belevitték a város lakosságát egy olyan kiadásba, amiért nem fel-
tétlenül kapnak szolgáltatást, most pedig nagy kegyesen visszatennének ebbe 
20 millió Ft-ot. Képviselő asszony nem érez ebben felelősséget? Ráadásul ez 
az összeg nem is a városban hasznosulna, hanem átadnánk egy debreceni cég-
nek.  
 
ARNÓTH SÁNDOR képviselő 
 
Várom a hozzászólásokat a költségvetés egészéhez. 
 
KARDOS ISTVÁN képviselő 
 
Véleményem szerint a külső kedvezőtlen körülmények ellenére is kiegyen-
súlyozott és bizakodásra okot adó költségvetés van előttünk. Bár az in-
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tézményeink költségvetése feszített, biztosítottnak látszik a színvonalas és 
eredményes működés. Pozitívum, hogy nem emelkedtek a helyi adók. Az előző 
évinél 10%-kal magasabb szinten támogatjuk alapítványainkat, civil szerveze-
teinket.  
A költségvetési hiány visszaosztására sajnos ebben az évben is szükség van, 
melynek mértéke 5,5%. Fejlesztési kiadásokra 286 millió Ft van tervezve. Leg-
fontosabb, hogy a pályázati alapban 165 millió Ft van, amit megfontoltan és 
célirányosan kell felhasználni.  
Ez a költségvetés biztosítja a város hitelfelvétel nélküli működését. 
 
ÖKRÖS ISTVÁN képviselő 
 
Amikor a költségvetési koncepciót tárgyaltuk, azt én rendkívül merésznek tar-
tottam. Tettem ezt azért, mert olyan húrokat pengetett meg, amihez nagy bátor-
ság kell, pl. az önként vállalt feladatok költsége az előző évhez 16.930 eFt-tal 
emelkedett, a száma pedig hárommal. Több példát tudnék még mondani.  
Úgy gondolom, hogy ha a szociális ágazattal kapcsolatban – amelynek egyéb-
ként a bevételi oldala több mint 50 millió Ft-tal nőtt – valamit változtatni aka-
runk, annak a költségvetési koncepció tárgyalásakor van helye, nem pedig a 
költségvetés elfogadásakor.  
A szavazásnál tartózkodni fogok.  
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A költségvetés tervezése, összeállítása hónapok óta folyik. Minden bizottság 
megtárgyalta az anyagot. Nem értem, hogy miért nem lehetett akkor feltenni a 
kérdéseket, hogy ne itt raboljuk egymás idejét.  
Egyébként egyetértek a Kardos István képviselő úr által elmondottakkal. Átvé-
szeltük a 2007. évet, jól gazdálkodtunk a város pénzével, működési hitelt nem 
kellett felvenni. A 2008. évi terveket is úgy tudtuk összeállítani, hogy az valós, 
reális képet mutat az önkormányzati költségvetésről. Annak ellenére, hogy a 
Kormány folyamatosan próbálja lehetetlen helyzetbe hozni az ön-
kormányzatokat, stabil a működésünk. Remélem így lesz ez 2008-ban is, amel-
lett, hogy semmilyen adónemben nem terveztünk emelést.  
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PETŐNÉ PAPP MARGIT alpolgármester 
 
Magam is úgy látom, hogy a költségvetés jól tervezett, jól kidolgozott. Pró-
bálunk az önként vállalt feladatokból visszalépni, de vannak köztük olyanok, 
amelyekből nem lehet, mint pl. a művészetoktatás vagy a középfokú oktatás.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Tudomásul kell vennünk, hogy szociális válság van, főleg itt, a keleti or-
szágrészben. Emiatt a szociális ágazatban emelést kell végrehajtanunk. Drámai 
átrendeződések vannak akár a múlt évhez képest is, hiszen már nem csak az 
Újtelepről, hanem a város egyéb részeiről is érkeznek a „segélykiáltások”. 
 
Az önként vállalt feladatok között több olyan is van, amelyek fenntartásának 
fontossága nem kérdés. Ilyen például a szakképzés, a művészetoktatás, stb. 
Nem vonhatjuk el a civil szervezetek támogatását sem, hiszen azonnal meg-
szűnnének a kórusaink, a néptánccsoportjaink, stb. Ezzel morális válságot 
idéznénk elő a város érdekében.  
 
Szeretném megköszönni a pénzügyi apparátus, jegyző úr munkáját, Detrich 
Jánosné könyvvizsgáló segítségét, akik ebben a költségvetés összeállításában 
részt vettek.  
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
D. SÁRI ANDREA intézményvezető 
 
Igaz ugyan, hogy a Tájékoztató Központ költségvetési főösszege 2007-hez vi-
szonyítva 10 millió Ft-tal nőtt, de figyelembe kell venni azt, hogy az intéz-
mény működési bevétele is nőtt 7 millió Ft-tal, ezáltal az önkormányzati támo-
gatás csak 3 millió Ft-tal nőtt az előző évihez viszonyítva.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki elfogadja az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet-ter-
vezetet, kérem szavazzon.  
 
A szavazás eredménye: 13 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. 
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PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2008. (II. 29) rendelete 
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 

 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biz-
tosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 
szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltakra – 2008. évi költségvetéséről 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkor-
mányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki. 
 

2. § 
 
Az önkormányzat költségvetésének címrendjét – az Áht. 67. § (3) bekezdé-
se alapján – a 2. sz. melléklet 2. oszlopa határozza meg. 
 

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai,  
a hiány finanszírozása 

 
3. § 

 
(1) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzatának 2008. 

évi költségvetését 
 
a) 3.392.783.000 Ft önkormányzati bevétellel 
 
b)        150.000.000 Ft hiánnyal 
 
c) 3.542.783.000 Ft kiadással, ezen belül 
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c/1)      3.233.151.000 Ft működési kiadással ezen belül 
c/a)  1.572.762.000 Ft személyi jellegű kiadással, 
c/b) 517.154.000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 
c/c) 683.560.000 Ft  dologi kiadással, 
c/d) 4.317.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,   
c/e) 455.358.000 Ft pénzeszköz-átadás egyéb támogatással, 

  
c/2)  286.041.000 Ft Önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, 

 
c/3)    13.591.000 Ft Intézményi fejlesztési jellegű kiadással, 

 
c/4)          10.000.000 Ft  Általános tartalékkal 

 
állapítja meg. 
 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételekből és kiadásokból 730.000 Ft a 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege.  
A költségvetés elfogadásáról az 1/2008. (I. 31.) sz. határozatával dön-
tött.  

 
4. § 

 
A 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrá-
sonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A 3. § (1) bekezdés 
b) pontjában megállapított hiány fedezetére az önkormányzat az „Ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
támogatása” pályázatot nyújt be.  
 

5. § 
 
(1) A képviselő-testület a 2008. évi költségvetésében a címenkénti kiadási 

– ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. 
sz. melléklet 3-9. oszlopai szerint állapítja meg. 

 
(2) Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai-

nak forrásait a 2. sz. melléklet 10-16. oszlopai szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A képviselő-testület a cigány kisebbségi önkormányzat működési, 

üzemeltetési kiadásainak előirányzatát a 2. sz. melléklet IV. ágazat 6. 
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sora szerint 584.000 Ft összegben határozza meg. Az előirányzat fel-
használása a polgármesteri hivatalnál történik. 

 
6. § 

 
A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat – feladatonként – a 3. sz; illet-
ve a 3/a. sz. mellékletben foglaltak alapján fogadja el. 
 

7. § 
 
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tájékoztató táblázatai a kö-
vetkezők: 
 

- Tájékoztató Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi költség-
vetési hiányából az intézményekre áthárított összegekről 

- Kimutatás azokról a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet 2. sz.  
mellékletében szereplő alcímekről, amelyek az 5,5 %-os önkormány-
zati hiány számításánál nem kerültek figyelembevételre 

- Püspökladány Város Önkormányzata által önként vállalt feladatok és 
azok 2007., 2008. évi tervezett támogatása 

- Szociális ellátás 2008. évre tervezett kiadásai 
- Püspökladány Város Önkormányzat pályázatainak bemutatása 
- Kimutatás Püspökladány Város Önkormányzata által 2008. évben 

adott közvetett támogatásokról 
 

8. § 
 
A 10 millió Ft-os általános tartalékalap felhasználására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a 86.030 eFt összegű működési hiánynak – pá-
lyázatokon nyert támogatásokból - a forrása rendelkezésre áll. 

 
9. § 

 
(1) Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi összevont költség-

vetési mérlegét a tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadá-
sairól az 5/a. sz. melléklet tartalmazza. 
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(2) A helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi összevont költségvetési 
mérlegét a tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól 
az 5/b. sz. melléklet tartalmazza. 

 
(3) Püspökladány Város Önkormányzata működési és fejlesztési célú ter-

vezett bevételeinek, illetve kiadásainak 2008/2009/2010. évi alakulását 
a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

 
(4) Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó fel-

adatai, kezességvállalásai, adósságállománya alakulását – éves bon-
tásban – a 7. sz. melléklet tartalmazza. 

 
(5) Püspökladány Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkor-

mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
10. § 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények ve-
zetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott ki-
adások teljesítésére. 
 

11. § 
 
(1) A kiemelt előirányzatok főösszegét az önállóan gazdálkodó költ-

ségvetési szerv csak a képviselő-testület döntésének megfelelően mó-
dosíthatja, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 

 
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módo-

sítási hatáskörében a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és 
a kiemelt előirányzatokat – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatása 
mellett –felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többletbe-
vételből a (4)-(5) bekezdésben foglalt korlátozásokkal, illetve pénz-
maradványból. 

 
(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás az önkormányzatot ter-

helő támogatási igénnyel nem járhat. 
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(4) A költségvetési szerv év közben a tervezett (módosított) előirányzatát 

meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal 
összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb 
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges – nem 

a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett – ki-
adásoknak az adott bevételéből történő teljesítése után fennmaradó 
összeg erejéig és, 

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeg mértékéig emel-
heti fel. 

 
(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az Államháztartás 

működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet (to-
vábbiakban: Ámr.) 57. § (2) bekezdés i)-j) pontjaiban foglalt bevételi 
jogcímek tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, illetve kor-
látozottan a d)-f) pont alatti bevételekből az Ámr. 57. § (3) bekezdés 
alapján. 

 
(6) A jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a 

költségvetési intézmény előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a 
megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre 
az Ámr. 59. § (2) bekezdésben foglalt korlátozásokat figyelembe véve. 

 
(7) A képviselő-testület a 2008. év gazdálkodása során képződött pénz-

maradványt – a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ámr. 66. §-
ban), foglaltakat figyelembe véve – a költségvetési szervek részére 
visszahagyja. 

 
(8) A pénzmaradvány jóváhagyását követően a költségvetési szerv a 

pénzmaradvány összegével kiemelt előirányzatait saját hatáskörben 
megemeli a vonatkozó jogszabályi korlátozásokat figyelembe véve. 

 
12. § 

 
A 6. §-ban jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a polgármesteri hivatal 
bonyolítja a 3. sz. mellékletben foglalt feladatokat, az érintett intézmény 
bonyolítja a 3/a. sz. mellékletben szereplő feladatokat. 
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A finanszírozás rendje 
 

13. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti 

finanszírozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem ha-
ladhatja meg a mindenkori intézményfinanszírozás 1/12-ed részét. 

 
(2) A támogatások közül e § (1) bekezdésében foglalt kiadási jogcímek, 

illetve a 2. sz. melléklet 
 

- II. ágazat 19. sorában, a 
- III. ágazat 8 sorában, illetve a 
- IV. ágazat 27. sorában  

 

szereplő kiadások az esedékesség időpontjához igazodóan, igénylés 
alapján kerülnek lebontásra. 

 
(3) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyez-

heti az (1) bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja 
meg a havi intézményfinanszírozás 10%-át. 

 
(4) A 2. sz. melléklet IV. ág 7. sorában szereplő helyi kisebbségi önkor-

mányzat központosított előirányzatának felhasználására azt követően 
kerülhet sor, ahogy azt a központi költségvetés a helyi önkormányzat 
részére leutalja. 

 
(5) Püspökladányi Holding Kft. pénzellátása az általa végzett munkák 

nagyságához igazodóan, a városfejlesztési iroda műszaki ellenőrzését 
követően történik. 

 
Önkormányzati biztos 

 
14. § 

 
A képviselő-testület az Ámr. 153. §-a alapján önkormányzati biztost ren-
del ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert 
tartozásállománya eléri az éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át, meg-
haladja a 30 napot és 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani a tar-
tozásállományát.



Költségvetési beszámolás 
 

15. § 
 

A 2008. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról 
- szeptember 15-ig féléves, 
- november 30-ig háromnegyed-éves tájékoztatót, 
- 2009. április 30-ig éves beszámolót 

kell készíteni a képviselő-testület részére. 
 

Normatívákkal való elszámoltatás rendelkezései 
 

16. § 
 

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a 2007. 
évi CXL. törvény 3. sz. mellékletében, illetve a kapcsolódó ágazati 
jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat köteles vezetni az el-
látotti létszám meghatározása érdekében. 

 

A 2007. évi CXL. törvény 8. sz. mellékletében szereplő: 
- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához;  
- kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz;  
- helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 
dokumentumokat szintén vezetni kell.  

 

(2) A költségvetési szerv vezetője köteles figyelemmel kísérni az ellátotti 
létszám alakulását.  

 

(3) A képviselő-testület az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók 
részére az önkormányzat szociális ellátásra tervezett keretéből tanév-
kezdési támogatást nem biztosít. 

 

(4) A képviselő-testület az iskolák részére az ingyenes tankönyvellátáshoz 
csak az állami hozzájárulást bontja le. Többlettámogatást nem bizto-
sít az intézmények részére. 

 
Költségvetés végrehajtásának további feladatai 

 
17. § 

 
A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz 
jutás támogatásának 2008. évi mértéke 150.000 Ft.



Záró rendelkezések 
 

18. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
       A r n ó t h  Sándor     K e s e r ű  László 

      polgármester               jegyző 
 
 

3. Napirend 
 
MAKAI LAJOS képviselő 
 
Városunkban közel 70 civil szervezet van, közülük 41 szervezet adott számot 
munkájáról, eredményeiről, tenni akarásáról.  
Javaslom a tájékoztató elfogadását.  
 
TÓTH LÁSZLÓ polgármester 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a tájékoztatót tudomásul vette, egy-
ben kifejezte elismerését a civil szervezetek közösség érdekében végzett mun-
kájáért.  
 
HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
Érdekesnek találtam az Őrdaru Egyesületnél azt a beírást, hogy októberben se-
gítették a népszavazáshoz szükséges aláírások összegyűjtését. Nem hiszem, 
hogy ez egy civil szervezetnek olyannyira feladata, hogy a munkatervében sze-
repeljen. Nem kellene hangot adnia a politikai meggyőződésének.  
Ettől függetlenül támogatom a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
A civil szervezetük az alapszabályuknak és meggyőződésüknek megfelelően 
végzik a munkájukat.  
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MÁRKUS GÁBOR képviselő 
 

A civil szervezetek sokféle feladatot végeznek, sokféle problémával találkoz-
nak. Azt tapasztalom, hogy a civil szervezetek működése érdekében nagyon 
sokat lehet tenni a civil szervezetek közötti összefogással, illetve sokat segí-
tenek a jó szándékú vállalkozók is.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 17 igen. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a civil 
szervezetek tevékenységéről szóló tájékoztatót.  
 
Makai Lajos képviselő elhagyta az ülést. Jelen van 16 fő képviselő. 

 

4/a. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
DETRICH JÁNOSNÉ könyvvizsgáló  
 
A vagyonkezelői szerződések a képviselő-testület által elfogadott vagyonren-
delet alapján készültek. A törvény kötelezi az önkormányzatot arra, hogy mie-
lőtt a vagyonait hasznosításba adja, mérje fel annak piaci értékét. Ezt az ön-
kormányzat 2006. szeptember hónapban megtette, melynek adatai szerepelnek 
a vagyonkezelői szerződések kiegészítésében.  
A mellékletek, függelékek a terjedelmük miatt nem kerültek kiosztásra. 
Egyébként a bennük szereplő eszközök eddig is a Holding Kft részére voltak 
átadva üzemeltetésre, most pedig vagyonkezelésre kerülnek át.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
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17/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  80/A., 80/B. §-ában foglal-
tak alapján  kijelöléssel vagyonkezelői jogot biztosít a vagyonkezelői szer-
ződésben meghatározottak szerint a Püspökladányi Holding Vagyonkeze-
lő Kft és a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére. 
 
Egyidejűleg a 97/2007. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozatot 
visszavonja. 
 
Határidő:  2008. március 1., illetve  folyamatos 
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester,  
  Rácz Attila ügyvezető, 
  Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 
 
 
4/b. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
18/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
2008. évi belső ellenőrzési tervet.  
 
Határidő:  2008. december 31.  
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
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4/c. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azzal a kiegészítéssel támogatta a határozati 
javaslat elfogadását, hogy a „Képviselő-testületi ülésre tisztázni szükséges, 
hogy ha a gazdasági társaságok egyesülésével a Gyógyfürdő Kft elveszti az ún. 
„tiszta profil”-ját, jogosult marad-e továbbra is támogatásra.” 
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
Úgy gondolom, ha ésszerűsítésre törekszünk, a Sport- és Rendezvényszervező 
Kft feladatait inkább a Holding Kft alá kellene bevonni. Úgyis mindkettőnek 
ugyanaz a vezetője, szervezési gondot nem okozna. Ráadásul nem veszé-
lyeztetnénk a „tiszta profilt”, ami komoly bevételi forrása a gyógyfürdőnek. 
 
ÖKRÖS ISTVÁN képviselő 
 
Mi indokolja a Holding Kft meglétét? 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
2003-ban volt egy törvény, amely kimondta, hogy csak „tiszta profilú” intéz-
mény kaphat működési engedélyt. Ezért kellett akkor a gyógyfürdő tevékeny-
séget kivenni a Városüzemeltető Kft-től és létrehozni a Gyógyfürdő Kft-t.  
Ezt a törvényt az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Létrejött egy Korm. ren-
delet az egészségügyi szolgáltató tevékenységről és működésről, amely azon-
ban a „tiszta profilú” kitételt már nem tartalmazza.    
 
RÁCZ ATTILA ügyvezető 
 
Beolvadásról van szó, a Gyógyfürdő Kft-be olvad be a Sport- és Rendezvény-
szervező Kft. Mint a tanulmány készítője válaszolom, hogy a jelenlegi gazda-
sági események abba az irányba terelik a vállalkozásokat, hogy tiszta profilúak 
legyenek.  
A tanulmányból egyértelműen kitűnik, hogy a Holding Kft irányítást végez.  
Az előterjesztés arról szól, hogy a Sport- és Rendezvényszervező Kft olvad be 
a Gyógyfürdő Kft-be. Az „átalakulás” megfogalmazás nem pontos a határozati 
javaslatban. 
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TERDIK FERENC képviselő 
 
A Holding Kft egyrészt irányítási feladatot lát el, másrészt felügyeli és mű-
ködteti a város kft-kben lévő vagyonát. Erre hozta létre a képviselő-testület. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
A határozati javaslat jól van megfogalmazva. A 4. pontban szereplő „átala-
kulás” lehet formaváltás, egyesülés vagy szétválás. Az egyesülés történhet be-
olvadással vagy összeolvadással. Jelen esetben beolvadásról van szó, hiszen a 
Gyógyfürdő Kft megmarad, amibe beolvad a Sport- és Rendezvényszervező 
Kft.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 13 igen, 3 tartózkodás. 
 

19/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulaj-
donos  
 
1. két gazdasági társaságát, a Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi 

Szolgáltató Kft-t, a Püspökladányi Sport- és Rendezvényszervező 
Kft-t egyesíti és beolvadással, 100 %-os jogutódlással, átértékelés 
nélkül, Kft formájában tovább működteti a Püspökladányi Gyógy-
fürdő Egészségügyi Szolgáltató Kft-t, 

 
2. utasítja a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft ügyvezetőjét, 

hogy a 2008.  március 27-i testületi ülésre készítse el az átalakuló 
gazdasági társaságok vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, a jog-
utód gazdasági társaság nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár terveze-
tét, illetve az alapító okirat tervezetét. 
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3. A vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek ellenőrzésével Vida Im-
réné (4024) Debrecen, Liszt Ferenc tér 5., kamarai tagsági szám: 
002749) könyvvizsgálót bízza meg. 

 
4. Az átalakulással kapcsolatosan felmerülő költségek a Püspökladányi 

Holding Vagyonkezelő Kft-t terhelik.  
 
Határidő:  2008. március 27.  
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester, 
  Rácz Attila ügyvezető  
   
 
4/d. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
KARDOS ISTVÁN képviselő 
 
A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a pályázat be-
nyújtását támogatja. Úgy gondolom, hogy főleg egy európai színvonalú, fedett 
buszváróra lenne szüksége a városnak.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
20/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzata kifejezi szándékát, hogy pályázatot 
nyújt be a „Püspökladányi közösségi közlekedés fejlesztése” címmel,          
- melynek keretében 15 fedett európai színvonalú buszváró kerül kiala-
kításra - az Észak-alföldi Operatív Program (EAOP-2007-3.1.4./B.)  támo-
gatási forrására.   
A projekt tervezett összköltsége:    40 000 eFt 
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A projekt forrásösszetétele a következők szerint alakul: 

Források éves ütemezése eFt-ban 
Megnevezés 

2008. 2009. ÖSSZESEN 
Önkormányzati saját forrás (10 %) 1 000 3 000 4 000 

ÉAOP támogatás (90 %) 9 000  27 000 36 000 

ÖSSZESEN: 10 000 30 000 40 000 
 
Az önkormányzat a projekt megvalósításhoz szükséges saját forrást a 
2008. és 2009. évi költségvetéséből biztosítja.  
 
Határidő:  2008. március 10. 
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
 
   

4/e. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem támogatja a pályázat benyújtását, hi-
szen ez egy másik pályázatban szerepel, amit korábban elfogadtunk. 
 
KARDOS ISTVÁN képviselő 
 
A Városfejlesztési Bizottság ülésén is hasonló vélemény alakult ki. Nem tá-
mogatjuk a pályázat benyújtását, egyrészt azért, mert ez a fejlesztési lehetőség 
a „Püspökladány városrészeinek rehabilitációja II.” pályázatunkban már szere-
pel, másrészt pedig azért mert magas – 50% - az önrész igénye. 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 1 igen, 13 nem, . 
 
21/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt 
be pályázatot a „Szabadtéri színpad kialakítása Püspökladányban” cím-
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mel az Észak-alföldi Operatív Program (EAOP-2007-2.1.1.D.) támogatási 
forrására.  
 

Határidő:  - 
Felelős:  - 
   

4/f. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
KARDOS ISTVÁN képviselő 
 

A Városfejlesztési Bizottság is támogatja a pályázat benyújtását.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 

A múzeum üzemeltetésének technikai – raktározási, személyzeti, egyéb – fel-
tételei jelenleg nincsenek meg. Amennyiben ez így marad, számolni kell azzal, 
hogy a hajdúszoboszlóihoz hasonlóan a püspökladányi múzeumtól is megvon-
ják a múzeumi státust, és kiállítóhellyé minősítik vissza. Ezért lépnünk kell.  
 

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 

A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
22/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzata kifejezi szándékát, hogy pályázatot 
nyújt be a „Karacs Ferenc Múzeum felújítása, turisztikai vonzerejének 
erősítése” címmel az Észak-alföldi Operatív Program (EAOP-2007-
2.1.1.C.)  támogatási forrására.   
A projekt tervezett összköltsége:    40 000 eFt 
 
A projekt forrásösszetétele a következők szerint alakul: 

Források éves ütemezése eFt-ban 
Megnevezés 

2008. 2009. ÖSSZESEN 
Önkormányzati saját forrás (10 %) 1 000 3 000 4 000 

ÉAOP támogatás (90 %) 9 000  27 000 36 000 

ÖSSZESEN: 10 000 30 000 40 000 
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Az önkormányzat a projekt megvalósításhoz szükséges saját forrást a 
2008. és 2009. évi költségvetéséből biztosítja.  
 

Határidő:  2008. február 29. 
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
   

4/g. Napirend 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatja a határozati javaslat el-
fogadását. 
 
KATONA LAJOS képviselő 
 

Egy ilyen koncepció akkor tűnik számomra komolynak, ha abban konkré-
tumok vannak, illetve megjelenik a költségvetésben, mint kiadási tétel.  
Mindenképpen támogatnám egy ifjúsági ház létrejöttét, de úgy gondolom, 
szükség lett volna egy költségszámításra, mert ha határozunk benne, tudnunk 
kell, mekkora terhet jelent az a jövőben a városra nézve.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 

Ez a cselekvési terv egy hosszú folyamat egyik állomása, innen kezdődik a rö-
vid távú program megvalósítása. A feladatok – rövid határidővel – ki vannak 
adva. Fel kell mérni a különböző korosztályok igényeit, meg kell találni ezek-
hez a helyszínt. A cselekvési terv készítői igyekeztek úgy összeállítani a tervet, 
hogy a feladatok minél kevesebb pénzeszközt igényeljenek, hiszen itt főleg 
arról van szó, hogy megtaláljuk és bevonjuk azokat a fiatalokat, akiknek szük-
sége van a mi segítségünkre.  
Képviselő úrnak igaza van abban, hogy a megvalósításhoz szükség van pénzre, 
de úgy gondolom, hogy elsősorban meg kell keresni a pályázati lehetőségeket. 
Ez a cselekvési program alkalmas arra, hogy elinduljon valamilyen fejlődés az 
ifjúság szabadidő-eltöltésében.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 

A város költségvetésében lesz arra lehetőség, hogy a feladatok végrehajtá-
sához szükséges forrást biztosítsuk, amikor arra sor kerül. Egyelőre a tervező-
munkánál tartunk. 



 

43 

 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 13 igen, 3 tartózkodás. 
 
23/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város ifjú-
ságpolitikai koncepciójának 2008. évre vonatkozó cselekvési tervét jóvá-
hagyja. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31. 
Felelős: Arnóth Sándor polgármester, 
  a cselekvési tervben megnevezett felelősök 
   

 
4/h. Napirend 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta és nagyon színvona-
lasnak tartja a művelődési központ munkatervét.  
A jóváhagyását javasolja azzal, hogy a következőkben ez a feladat átruházott 
hatáskörben kerüljön a szakbizottsághoz. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A művelődési központ szolgáltatási körében nagyon sok olyan területet talá-
lunk, amely az ifjúsági koncepcióval nagyon jól összefésülhető. Úgy gondo-
lom, hogy sokkal jobban kellene építeni a művelődési házra abban, hogy tá-
maszkodhassunk rá az ifjúsági koncepció végrehajtásában. A kortárs segítők 
és a civil szervezetek segítségével nagyon jó helyszíne lehet az ifjúsági kon-
cepcióban szereplő tevékenységeknek.  
A munkatervet nagyon jónak találom, elfogadásra javaslom. 
 
SZABÓ ATTILÁNÉ képviselő 
 
A Művelődési Központ sokrétű tevékenységet folytat. Ebbe beintegrálható a 
gyermek- és ifjúságpolitikai programok nagy része. 
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Amennyiben pályázati lehetőség nyílik, rendbe kell tenni a Művelődési Köz-
pont környezetét.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
24/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyíl-
vános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tör-
vény 78. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében jóváhagyja 
a Dorogi Márton Városi Művelődési Központ 2008. évre szóló munkaterv-
ét. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
   

 
4/i. Napirend 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatja a rendelet-tervezet elfoga-
dását. 
 
SÁRVÁRI JÁNOS képviselő 
 
Mennyire összeilleszthető a Csenki Imre néptanító díj a sport területével?       
A magam részéről nem tartom helyesnek. 
 
ÖKRÖS ISTVÁN képviselő 
 
A rendelet-tervezet 5. §-ának zárójeles részére szükség van-e? Nem teszi túl 
komplikálttá a kitüntetés odaítélését? 
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ARNÓTH SÁNDOR polgármester az alábbi választ adta 
 
Sárvári János képviselő kérdésére 
 
Az esetek többségében egy sportvezető pedagógus diplomával is rendelkezik. 
Véleményem szerint az edzői munka nagyon kemény pedagógiai, nevelési 
munka, még ha nem a klasszikus tanár-diák viszonylatban folyik is. Püspök-
ladány ráadásul több egyesületet működtet, mint Debrecen. Arra költjük a pén-
zünket, hogy a gyerekek a sportpályákon, az edzőtermekben töltsék az ide-
jüket.  
 
Ökrös István képviselő kérdésére 
 
Valóban komplikált a döntési folyamat, mégis minél többen vesznek részt ben-
ne, annál nyilvánosabbá válik egy szakma megítélése.  
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Az 5. §-ban lévő zárójeles rész benne van a jelenlegi hatályos rendeletünkben 
is. Értelmezési problémák miatt hagytuk benne, ugyanis e nélkül nem egyér-
telmű, hogy a vezető kiknek kéri ki a véleményét.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 15 igen, 1 tartózkodás. 
 
 

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2008. (II. 29.)  rendelete 
a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról szóló 

7/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományo-
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zásáról szóló 7/2004. (III. 26.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. §  
 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése  a következő mondattal egészül ki:  
„2. §. (1)  A Díszpolgári cím adományozására posztumusz címként is lehe-
tőség van.”  
 

2. §  
 

A Rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:  
„ 2. § (3) A javaslatok benyújtásának határideje minden év szeptember 15.  
 

3. §  
 

A Rendelet 6. §  (1) bekezdése  a következő mondattal egészül ki:  
„ 6.§ (1)  A Pro Urbe emlékérem adományozására posztumusz elisme-
résként is lehetőség van.”  
 

4. §  
 

A Rendelet  8. § (1) bekezdésében az  „akik az oktatás, nevelés, művelődés 
területén” szövegrész helyébe az „...akik a nevelés, oktatás, közművelődés 
és sport területén ...” szövegrész kerül.  
 

5. §  
 

A Rendelet 9. § (2) bekezdésének második francia bekezdése a következők 
szerint módosul:  
„- a nevelési, oktatási intézmények nevelőtestületei, egyéb intézmények 
alkalmazotti közössége, a város intézményeinek, civil szervezeteinek veze-
tői  az általuk vezetett közösségek véleményének kikérésével (nevelési, ok-
tatási intézményekben a szakmai közösségek, szülői szervezetek, iskola-
székek, diákönkormányzatok előzetes véleménye alapján).” 
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1. §  
 

A Rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:  
„16. § (3) A javaslatokat zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton 
Püspökladány város polgármesterének címezve lehet benyújtani (4150. 
Püspökladány, Bocskai u. 2.).  
A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személyi adatait, az adomá-
nyozandó elismeréssel összefüggő tevékenységének ismertetését, az odaíté-
lés indokoltságát.  

2. §  
 

A Rendelet 2. § (3) bekezdésének második mondatában, a 9. § (3) be-
kezdésének első mondatában, a 13. §-ának szövegében az „indokolással” 
szó elé minden esetben az „írásos” szó kerül. 
 

3. §  
 
A rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
      A r n ó t h   Sándor       K e s e r ű   László  
           polgármester        jegyző  
   

 
4/j. Napirend 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést és tá-
mogatja az alapító okiratok egységes szerkezetben történő jóváhagyását.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
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25/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

I. 
 

1. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
 Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratát a következők szerint 
 jóváhagyja:  
 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 
 

Az intézmény neve: Egyesített Óvodai Intézmény 
  

OM azonosítója: 030815 
  

Az alapító neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzata 
 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
  

A fenntartó neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzata 
 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
  

A felügyeleti szerv neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
  

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
  

Az intézmény működési területe: Püspökladány város közigazgatási területe 
  

Az intézmény székhelye és címe: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 8.  
  

A tagintézmények, intézményegy-
ségek neve és címe: 

Katica tagóvoda 
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 8. 
 
Zrínyi utcai Fészek tagóvoda 
 4150 Püspökladány, Zrínyi u. 2.  
 
Hétszínvirág tagóvoda 
4150 Püspökladány, Szent I. u. 33.  
 
Mezeivirág tagóvoda 
4150 Püspökladány, Mező I. u. 49. 
 
Árpád tagóvoda 
4150 Püspökladány, Árpád u. 18.  
 
Napfény tagóvoda 
4150 Püspökladány, Honvéd u. 16-18. 
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Szivárvány tagóvoda 
4150 Püspökladány, Honvéd u. 12.  
 
Nyitnikék tagóvoda 
4150 Püspökladány, Karcagi u. 37.  

  
A telephelyek címe: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 8. 

4150 Püspökladány, Zrínyi u. 2.   
4150 Püspökladány, Szent I. 33. 
4150 Püspökladány, Mező I. u. 49.  
4150 Püspökladány, Árpád u. 18. 
4150 Püspökladány, Honvéd u. 16-18. 
4150 Püspökladány, Honvéd u. 12.  
4150 Püspökladány, Karcagi u. 37. 

  
A feladatellátást szolgáló vagyon: Az ingatlan helye:                                            helyrajzi száma: 

 
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 8.               (hrsz.: 3848) 
4150 Püspökladány, Zrínyi u. 2.                      (hrsz.: 1591) 
4150 Püspökladány, Szent I. 33.                      (hrsz.: 1681) 
4150 Püspökladány, Mező I. u. 49.                  (hrsz.: 2826/2) 
4150 Püspökladány, Árpád u. 18.                    (hrsz.: 675) 
4150 Püspökladány, Honvéd u. 16-18.            (hrsz.: 1557) 
4150 Püspökladány, Honvéd u. 12.                  (hrsz.: 1546/2) 
4150 Püspökladány, Karcagi u. 37.                 (hrsz.: 4281) 

  
A vagyon feletti rendelkezési jog:  Püspökladány Város Önkormányzata vagyonáról a va-

gyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
17/2002. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletben fog-
laltak szerint. 

  
Az intézmény tevékenységi köre: A szakfeladat neve: A szakfeladat száma: 

   
Alaptevékenység: Óvodai nevelés 80111-5 

 - cigány kisebbséghez tartozók in-
tegrált nevelése;  

80111-5 

 - sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált óvodai nevelése: testi, ér-
zékszervi, értelmi, beszédfogyaté-
kos, autista, halmozottan fogyaté-
kos, a megismerő funciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető, illetve vissza 
nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyerme-
kek; 

80112-6 

   
 Bölcsődei ellátás a Szivárvány 
tagóvodában 

85321-3 
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Kisegítő, kiegészítő jellegű tevé-
kenységek: 

Óvodai intézményi közétkeztetés 55231-2 

 Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
 Intézményi étkeztetés kiegészítő 
tevékenységként 

75195-0 

 Közoktatási intézményekben végzett 
kiegészítő tevékenységek 

75195-2 

   
 Oktatási célok és egyéb feladatok 80591-5 
   

Az intézménybe felvehető maxi-
mális gyermeklétszám: 

Az óvodai ellátásban: 605 fő 
A bölcsődei ellátásban: 18 fő.  

  
A gazdálkodással összefüggő jogo-

sítványok: 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Püspökladány 
Város Gazdasági Ellátó Szervezete (4150 Püspökladány, 
Petőfi u. 40.) látja el. 

  
Az ellátható vállalkozási tevé-

kenység köre: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

  
Az intézmény vezetőjének kineve-

zési rendje: 
Az intézmény vezetőjét Püspökladány Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a jogszabályi előírások figye-
lembevételével nyilvános pályázati eljárás keretében bízza 
meg vezetői feladatok ellátásával. 

 
2. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 36/I/2004. (III. 25.) számú 

önkormányzati testületi határozattal jóváhagyott, a 45/2007. (V. 29.) 
és a 160/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati testületi határozatok-
kal módosított alapító okiratot. 

 

Határidő: 2008. március 1.  
Felelős:    Arnóth Sándor polgármester  
 

II.  
 

1. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püs-
pökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát a 
következők szerint jóváhagyja:  

 
 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 
 

Az intézmény neve: Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szak-
szolgálat 
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Rövid név: Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény 

  
OM azonosítója: 200983 

  
Az alapító neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzata 

 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
  

A fenntartó neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzata 
 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  

A felügyeleti szerv neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
  

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
  

Az intézmény működési területe: Püspökladány város közigazgatási területe és térsége 
  
  

Az intézmény székhelye és címe: 4150 Püspökladány, Petőfi u. 9. 
  

A tagintézmények, intézményegysé-
gek neve és címe: 

Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény 
4150 Püspökladány, Kálvin tér 8. 
 
Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 
- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tago-
zata 
- Előkészítő Szakiskola  
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 3-5. 
 
Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény 
4150 Püspökladány, Karcagi u. 26-28.  
 
Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 
4150 Püspökladány, Petőfi u. 40. 
 
Pedagógiai Szakszolgálat 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 21.  

  
A telephelyek címe: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 3-5. 

4150 Püspökladány, Haladás u. 2.  
4150 Püspökladány, Karcagi u. 26-28. 
4150 Püspökladány, Kálvin tér 3.  
4150 Püspökladány, Iskolaköz 5.  
4150 Püspökladány, Kálvin tér 6.  
4150 Püspökladány, Kálvin tér 8.  
4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.  
4150 Püspökladány, Bocskai u. 21.  
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A feladatellátást szolgáló vagyon: Az ingatlan helye:                                       helyrajzi száma: 
 

4150 Püspökladány, Petőfi u. 9.                     (hrsz.: 3851) 
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 3-5.          (hrsz.: 3842/1) 
4150 Püspökladány, Haladás u. 2.                 (hrsz.: 3824/3) 
4150 Püspökladány, Karcagi u. 26.               (hrsz.: 4528/3) 
4150 Püspökladány, Karcagi u. 28                (hrsz.: 4526) 
4150 Püspökladány, Kálvin tér 3.                  (hrsz.: 39) 
4150 Püspökladány, Iskolaköz 5.                   (hrsz.: 1008) 
4150 Püspökladány, Kálvin tér 6.                  (hrsz.: 846) 
4150 Püspökladány, Kálvin tér 8.                  (hrsz.: 852) 
4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.                    (hrsz.: 323) 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2                   (hrsz.: 1478) 

  

A vagyon feletti rendelkezési jog:  Püspökladány Város Önkormányzata vagyonáról a va-
gyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
17/2002. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint. 

  

Az intézmény tevékenységi köre: A szakfeladat neve: A szakfeladat száma: 
   

Alaptevékenység: Általános iskolai oktatás 80120 
 - általános iskolai nappali rendszerű 
nevelés, oktatás; cigány kisebbség-
hez tartozók integrált nevelése-
oktatása; képesség-kibontakoztató, 
illetve integrált nevelés-oktatás; 
iskolaotthonos nevelés-oktatás;  

80121-4 

 - sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű általános iskolai 
rendszerű nevelése, oktatása integ-
ráltan, illetve tagozaton: testi, érzék-
szervi, értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funciók vagy a visel-
kedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető, illetve vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendelle-
nességével küzdő tanulók; 

80122-5 

   

 Alapfokú művészetoktatás 80131-3 
   

 Szakiskolai oktatás 80220 
 - sajátos nevelési igényű tanulók 
nappali rendszerű szakiskolai neve-
lése, oktatása: testi, érzékszervi, 
értelmi beszédfogyatékos, autista, 
halmozottan fogyatékos, a megis-
merő funciók vagy a viselkedés fej-
lődésének organikus okra visszave-
zethető, illetve vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók; 

80222-5 



 

53 

   

 Pedagógiai szakszolgálat 80520 
 - pedagógiai szakszolgálat 80521-2 
   
 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevé-
kenységek 

80510 

 - napközi otthoni és tanulószobai 
foglalkozás (szorgalmi időben)  

80511-3 

   
 Sporttevékenység 92400 
 - diáksport tevékenység 92403-6 
   
 Könyvtári tevékenység  
   

Kisegítő, kiegészítő jellegű tevé-
kenységek: 

Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 

 Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevé-
kenységként 

75195-0 

 Közoktatási intézményekben végzett 
kiegészítő tevékenységek 

75195-2 

   
 Oktatási célok és egyéb feladatok 80591-5 
   

Évfolyamok száma: Általános iskolai oktatás 1-8. évfolyam 
 Gyógypedagógiai tagozaton 1-8. ill. 9-10. évfolyam 
 Alapfokú művészetoktatás 12 évfolyam 
  

Az intézménybe felvehető maximá-
lis tanulólétszám: 

Általános iskolai nevelés-oktatásban: 1600 fő 
Gyógypedagógia tagozaton általános iskola és előkészítő 
szakiskolai nevelés-oktatásban: 60 fő 
Alapfokú művészetoktatásban művészeti áganként: 
- Zeneművészeti ágon összesen 300 fő az alábbi tanszak-
okon: 
furulya, fuvola, klarinét, fagott, kürt, trombita, tuba, 
szaxofon, ütő, gitár, zongora, hegedű, gordonka, ma-
gánének, kamarazene, népihegedű, szintetizátor, koboz; 
Táncművészeti ágon összesen 150 fő az alábbi tan-
szakokon: 
néptánc, modern tánc, társastánc; 
- Képző- és iparművészeti ágon összesen 200 fő az alábbi 
tanszakokon: festészet, grafika, kerámia, fatárgy-
készítő, makett- és papírtárgykészítő; 
- Színművészeti-bábművészeti ágon 80 fő színjáték tan-
szakon. 

  
A gazdálkodással összefüggő jogo-

sítványok: 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Püspökla-
dány Város Gazdasági Ellátó Szervezete (4150 Püspökla-
dány, Petőfi u. 40.) látja el. 
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Az ellátható vállalkozási tevékeny-
ség köre: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

  

Az intézmény vezetőjének kinevezé-
si rendje: 

Az intézmény vezetőjét Püspökladány Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a jogszabályi előírások figye-
lembevételével nyilvános pályázati eljárás keretében bízza 
meg vezetői feladatok ellátásával. 

 
2. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 82/2007. (VI. 28.) számú 

önkormányzati testületi határozattal jóváhagyott, a 112/2007. (IX. 
27.), a 143/2007. (XI. 29.) és a 160/2007. (XII. 20.) számú önkormány-
zati testületi határozatokkal módosított alapító okiratot.  

 

Határidő: 2008. március  1. 
Felelős:    Arnóth Sándor polgármester  
 

III. 
 
1. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ka-

racs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
alapító okiratát a következők szerint jóváhagyja:  

 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 
 

Az intézmény neve: Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

  
OM azonosítója: 031210 

  
Az alapító neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzata 

 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
  

A fenntartó neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzata 
 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
  

A felügyeleti szerv neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.  
  

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
  

Az intézmény működési területe: Püspökladány város közigazgatási területe és térsége 
  

Az intézmény székhelye és címe: 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.  
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A tagintézmények, intézmény-
egységek neve és címe: 

A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola  
4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.  
 

Karacs Ferenc Kollégium 
4150 Püspökladány, Hősök tere 2.   

  

A telephelyek címe: 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 10. 
4150 Püspökladány, Hősök tere 2.  
4150 Püspökladány, Árpád u. 64.   

  

A feladatellátást szolgáló va-
gyon: 

Az ingatlan helye:                                               helyrajzi száma: 
 

4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.                     (hrsz.: 3852) 
4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 10.                (hrsz.: 3856) 
4150 Püspökladány, Hősök tere 2.                     (hrsz.: 5192) 
4150 Püspökladány, Árpád u. 64.                       (hrsz.: 513/9) 
Szántóföld Püspökladány területén                   (hrsz.: 0395/6) 

  

A vagyon feletti rendelkezési jog:  Püspökladány Város Önkormányzata vagyonáról a vagyon-
nal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
17/2002. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletben fog-
laltak szerint. 

  

Az intézmény tevékenységi köre: A szakfeladat neve: A szakfeladat száma: 
   

Alaptevékenység: Általános iskolai nappali rendszerű 
nevelés, oktatás 

80121-4 

 - a hatévfolyamos gimnázium 7-8. évfo-
lyamain 

80121-4 

 - sajátos nevelési igényű tanulók nappa-
li rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása: testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, halmozot-
tan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organi-
kus okra visszavezethető, illetve vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rend-
ellenességével küzdő tanulók; 

 

   

 Általános középfokú oktatás 80210 
 - nappali rendszerű gimnáziumi neve-
lés, oktatás, nyelvi előkészítő évfolya-
mot is beleértve 

80214-4 

 - sajátos nevelési igényű tanulók nappa-
li rendszerű gimnáziumi nevelése, okta-
tása: testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-
fogyatékos, autista, halmozottan fo-
gyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető, illetve vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rend-
ellenességével küzdő tanulók; 

80215-5 
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 - nappali rendszerű szakközépiskolai 
nevelés, oktatás 

80217-7 

 - sajátos nevelési igényű tanulók nappa-
li rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása: testi, érzékszervi, értelmi, be-
szédfogyatékos, autista, halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető, illetve vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rend-
ellenességével küzdő tanulók; 

80218-8 

 - gimnáziumi felnőttoktatás 80216-6 
     
  Szakiskolai oktatás, szakképzés 80220 
 - nappali rendszerű szakiskolai nevelés, 
oktatás, beleértve a felzárkóztató okta-
tást, a szakmai előkészítő ismeretek ok-
tatását is 

80221-4 

 - sajátos nevelési igényű tanulók nappa-
li rendszerű szakiskolai nevelése, okta-
tása: testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-
fogyatékos, autista, halmozottan fo-
gyatékos, a megismerő funkciók vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus 
okra visszavezethető, illetve vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rend-
ellenességével küzdő tanulók; 

80222-5 

 - nappali rendszerű szakképesítés meg-
szerzésére felkészítő iskolai oktatás 
(szakközépiskolai és szakiskolai) 

80224-1 

 - sajátos nevelési igényű tanulók nappa-
li rendszerű szakképesítés megszerzésé-
re felkészítő iskolai oktatás (szakkö-
zépiskolai és szakiskolai): testi, érzék-
szervi, értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszave-
zethető, illetve vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók; 

80225-2 

 - szakképesítés megszerzésére felkészítő 
iskolarendszerű felnőttoktatás (szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatás) 

80226-3 

   
 Egyéb oktatás 80400 
 - iskolarendszeren kívüli nem szakmai 
oktatás, vizsgáztatás (tanfolyami okta-
tás, vizsgáztatás) 

80401-7 
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 - iskolarendszeren kívüli szakmai okta-
tás, vizsgáztatás (szakmai tanfolyami 
oktatás, átképzések, vizsgáztatás) 

80402-8 

   
 Diákotthoni kollégiumi ellátás 55130 
 - diákotthoni kollégiumi szálláshely-
nyújtás 

55131-5 

 - diákotthoni, kollégiumi szálláshely 
nyújtás sajátos nevelési igényű tanulók 
számára 

55032-6 

 - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfo-
gyatékos, autista, halmozottan fogya-
tékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus ok-
ra visszavezethető, illetve vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenes-
ségével küzdő tanulók; 

  

   
 Sporttevékenység 92400 
 - diáksport tevékenység 92403-6 
   
 Könyvtári tevékenység  
   

Kisegítő, kiegészítő jellegű tevé-
kenységek: 

Iskolai intézményi közétkeztetés 55232-3 

 Kollégiumi intézményi közétkeztetés: 55233-4 
 Munkahelyi vendéglátás 55241-1 
 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevé-
kenységként 

75195-0 

 Közoktatási intézményekben végzett 
kiegészítő tevékenységek 

75195-2 

 Tanműhelyi termékek értékesítése, 
mezőgazdasági és ipari szolgáltatások, 
bérmunkák kapacitáskihasználó tevé-
kenység keretében 

 

   
Nem alaptevékenység keretében 

végzett oktatás, képzés: 
Felsőfokú szakképesítést nyújtó kép-
zés 

80340 

 - felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés: 
logisztikai műszaki menedzserasszisz-
tens (OKJ szám: 55549901) 

80341-6 

   
 Oktatási célok és egyéb feladatok 80591-5 
   

Évfolyamok száma: Gimnáziumi hatévfolyamos képzés: 7-12. évfolyam 
 Gimnáziumi ötévfolyamos képzés: 9-13. évfolyam 
 Gimnáziumi négyévfolyamos képzés: 9-12. évfolyam 
 Szakközépiskolai négyévfolyamos képzés: 9-12. évfolyam 
 A középiskolai utolsó évfolyam befejezése utáni és érettségire 
épülő szakképzés: 3 évfolyam (13-15.) 
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 Szakiskola általános műveltséget megalapozó két évfolyam: 
9-10. évfolyam; szakképzés: 3 évfolyam (11-13., illetve 9-11.)  

 Felnőttoktatás:  
 - gimnáziumi 4 évfolyam (9-12.) 
 - szakképzés középiskolai utolsó évfolyam befejezése és érett-
ségire épülő három évfolyam (13-15.) 

  
Az intézménybe felvehető maxi-

mális tanulólétszám: 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban: 1260 fő 
Esti rendszerű oktatásban: 280 fő 
Kollégiumi nevelésben: 60 fő 

  
A gazdálkodással összefüggő 

jogosítványok: 
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Püspökladány 
Város Gazdasági Ellátó Szervezete (4150 Püspökladány, Pe-
tőfi u. 40.) látja el. 

  
Az ellátható vállalkozási tevé-

kenység köre: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

  
Az intézmény vezetőjének kine-

vezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét Püspökladány Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a jogszabályi előírások figyelem-
bevételével nyilvános pályázati eljárás keretében bízza meg 
vezetői feladatok ellátásával. 

 

2.  Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 36/VI/2004. (III. 25.) számú 
önkormányzati testületi határozattal jóváhagyott, a 6/2006. (I. 26.), a 
82/2006. (VI. 29.) és a 160/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati tes-
tületi határozatokkal módosított alapító okiratot.  

 

Határidő: 2008. március  1. 
Felelős:    Arnóth Sándor polgármester  
   
 

4/k. Napirend 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatja a határozati javaslat elfo-
gadását. 
 
BÉKÉSI ZOLTÁN képviselő 
 
A helyzetelemzésben olvastam, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek ok-
tatása méltatlan körülmények között folyik. Várható-e a közeljövőben kedvező 
megoldás a helyzet rendezésére? 
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ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Az önkormányzat pályázatot adott be az oktatási intézményhálózat felújítására.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
26/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települési 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzését jóváhagyólag 
elfogadja.   
A képviselő-testületet a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósí-
tását célzó intézkedéseket a helyzetelemzésen alapuló Akciótervben fog-
laltakat támogatja. 
 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
   

 
4/l. Napirend 
 
HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
A leírtakon túl lehet-e többet tudni a dologról? 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Lehetőségünk van egy olyan pályázat benyújtására, ami által egy szakember 
tervezetten irányítaná a munkaerőt. Az irányítónak – aki menedzselné a közcé-
lú, közhasznú munkaprogramokat – természetesen megfelelő végzettséggel és 
tapasztalattal kell rendelkeznie. A pályázat 100%-os támogatottságú, kár lenne 
kihagyni a lehetőséget.  
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
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27/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a „MUNKAERŐ-PIACI MENEDZSER” munkaerő-piaci prog-
ram foglalkoztatási elemének megvalósítására. Kötelezettséget vállal a 
program során nyertes pályázat esetén a menedzser 3 hónapos továbbfog-
lalkoztatására. A 3 hónapos továbbfoglalkoztatáshoz szükséges saját for-
rást az önkormányzat a 2009. évi költségvetéséből biztosítja. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
   
 

4/m. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen.  
 
28/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzata a 2008. évi pályázati alap terhére a 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához benyújtandó „Szakmai eszköz-
fejlesztés, korszerűsítés” pályázathoz szükséges önrészt 150.000 Ft összeg-
ben a Városi Könyvtár részére biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
   

 
4/n. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Bár az előterjesztésben az én nevem is szerepel, és több sportegyesület biz-
tosított a támogatásáról, elfoglaltságom miatt lemondok a lehetőségről.  
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TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatja a kuratórium tagjaira és 
felügyelő bizottsági tagjára tett jelöléseket. Természetesen Kiss Zsigmond ki-
vételével. 
Javaslom elnöknek megválasztani Györkei Gyulát. 
 
HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
Üdvözlöm Kiss Zsigmond képviselőtársam döntését. Úgy gondolom, hogy he-
lyes, ha a kuratóriumi munkából a képviselők kimaradnak, végezzék azt a civi-
lek.  
Elnöknek Kovács Lajost javaslom.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
A magam részéről helyesnek tartom, ha a kuratórium tagjai között van ön-
kormányzati képviselő, ugyanis jó, ha valaki szem előtt tartja az önkormányzat 
érdekeit, aki esetleg közvetlenül elszámoltatható, felelősségre vonható.  
 
SÁRVÁRI JÁNOS képviselő 
 
Több éven keresztül voltam a kuratórium tagja. Akkor sem tartottam helyes-
nek, hogy tulajdonképpen egy pénzosztó bizottság voltunk. Javaslom, hogy a 
kuratórium tevékenységi körét bővítse ki a későbbiekben a képviselő-testület 
oly módon, hogy a város sportját irányítsa.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az alapító okiratban szerepel, hogy az alapítónak képviseltetnie kell magát a 
kuratóriumban, de a képviselők ne legyenek többségben.  
Egyetértek Sárvári képviselő úrral, valóban nagyon formálissá vált a kuratóri-
um működése. Arra redukálódott le, hogy az önkormányzat sportra szánt tá-
mogatását elossza. Jó lenne, ha felvállalna olyan szerepeket, amely által több 
pénzt lehetne elosztani a sportszervezetek között, pl. pályázzon.  
Véleményem szerint a tömegsportot is támogatniuk kellene, nem csak a sport-
szervezeteket.  
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ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Minden tagjelöltről külön szavazunk.  
 
Aki egyetért azzal, hogy Girdán Miklós tagja legyen a kuratóriumnak, kérem 
szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Györkei Gyula tagja legyen a kuratóriumnak, kérem 
szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Keserű Attila tagja legyen a kuratóriumnak, kérem 
szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Kovács Lajos tagja legyen a kuratóriumnak, kérem 
szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Kovács Krisztina tagja legyen a kuratóriumnak, ké-
rem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 15 igen, 1 tartózkodás. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Rövid Jenő tagja legyen a kuratóriumnak, kérem sza-
vazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Szalóczi Zoltán tagja legyen a kuratóriumnak, kérem 
szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
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Aki egyetért azzal, hogy Takács János tagja legyen a kuratóriumnak, kérem 
szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem, 10 tartózkodás. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a kuratórium elnöke Györkei Gyula legyen, kérem 
szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen, 4 tartózkodás. 
 
Aki egyetért azzal, hogy a kuratórium elnöke Kovács Lajos legyen, kérem sza-
vazzon. 
 
A szavazás eredménye: 7 igen, 9 tartózkodás. 
 
Aki egyetért azzal, hogy Cziczásné Gali Éva a kuratórium felügyelőbizott-
ságának tagja legyen, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
 
29/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzat mint alapító 
 
I. a Püspökladány Sportjáért Alapítvány Kuratóriumi tagjainak meg-

választja: 
 

1. Girdán Miklós Püspökladány, Bercsényi u. 31. 
2. Keserű Attila Püspökladány, Jókai u. 34. 
3. Kovács Lajos Püspökladány, Rákóczi u. 37. 
4. Kovács Krisztina Püspökladány, Remény u. 18. 
5. Rövid Jenő Püspökladány, Arany J. u. 9. 
6. Szalóczi Zoltán Püspökladány, Bodó u. 3.  

 

lakosokat. 
 
 A kuratórium elnökének megválasztja  
 

Györkei Gyula Püspökladány, Karcagi u. 36. 
 

 lakost. 
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II. a felügyelőbizottság tagjának megbízza Cziczásné Gali Éva Püspökla-
dány, Dózsa Gy. u. 3. szám alatti lakost.  

 

Határidő:  azonnal  
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
   

ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Gratulálok és jó munkát kívánok a megválasztottaknak. 
 
 
4/o. Napirend 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
A pályázat 100%-os támogatottságú, kérem fogadjuk el a határozati javaslatot. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
Miért Berettyóújfalu önkormányzata lesz a gesztor? 
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
Úgy látom, hogy a pályázatban főleg a Bihari kistérség települései vesznek 
részt. Tulajdonképpen mi csak csatlakozunk egy Berettyóújfalu által be-
nyújtandó pályázathoz? Nem lenne célszerű ebbe bevonni a környező települé-
seket is?  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Minden település önként dönt arról, hogy kíván-e csatlakozni ehhez a pályá-
zathoz vagy sem.  
 
JENEY TIBOR irodavezető 
 
Berettyóújfalu kezdte el a szerveződést, ő keresett meg bennünket.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 16 igen. 
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30/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

1. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő testülete az elő-
terjesztés alapján elhatározza, hogy a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészít-
teti a település üzemelő vízbázisának diagnosztikai vizsgálatát.  

2. A képviselő testület elhatározza, hogy a vizsgálat elkészítését 12 tele-
pülés vízbázisán együttesen, közös projekt keretében kívánják meg-
valósítani, melyre közös  pályázatot nyújt be a Környezet és Energia 
Operatív Program Ivóvízbázis-védelem konstrukció Üzemelő vízbázi-
sok diagnosztikai vizsgálata (A komponens) egyfordulós pályázat kere-
tében megvalósítandó projekt támogatására (Kódszám: KEOP-
2.2.3.a.) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igaz-
gatóságára (1012 Budapest, Márvány u. 1/c.). A támogatás mértéke 
100%-os vissza nem térítendő, tehát önerő nem szükséges. A testület 
hozzájárul, hogy pályázat előkészítésével és benyújtásával, mint részt-
vevő tagot érintő teendőket Arnóth Sándor polgármester lássa el. 

3. A képviselő testület elhatározza, hogy a projekt végrehajtására társu-
lás jön létre melynek tagjai: Bakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Bojt, 
Csökmő, Darvas, Hencida, Konyár, Mezősas, Nagykereki, Püspökla-
dány, Váncsod települések önkormányzatai. 

4. A projekt elkészítésének teljes bekerülési összege a 12 településre 
együttesen 196.000.000 Ft (egyszázkilencvenhatmillió forint).  

5. A képviselő-testület elhatározza, hogy a pályázattal és program végre-
hajtásával kapcsolatos gesztori feladatok ellátásával Berettyóújfalu 
Város Önkormányzatát bízza meg és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az ehhez szükséges megállapodásokat az érintett önkormányzat-
okkal megkösse. 

 

Határidő:  2008. február 28. 
Felelős:  Arnóth Sándor polgármester 
   

 
4/p. Napirend 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Arról van szó, hogy a korábban for-profit gazdasági társaságként létrehozott 
Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t többségi önkormányzati tulaj-
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donú non-profit gazdasági társasággá szükséges átalakítani. Ennek oka, hogy 
jogszabályi változások következtében azok a pályázatok, amelyekre mi az 
egészségüggyel kapcsolatban pályázni szeretnénk, a non-profit működtetésű 
kft-ket részesítik előnyben. Nekünk alkalmazkodnunk kell a megváltozott fel-
tételekhez.  
 
HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
Az előző képviselő-testületi ülésen mi ezt a tőkeemelést nem szavaztuk meg.  
Az átalakítás tulajdonképpen az Egészségügyi Intézmény privatizációját jelen-
ti. Ráadásul már most kötelezettséget vállalunk pl. olyan dolgokra, hogy ki 
fogja az ott épülő gyógyszertárat üzemeltetni. 
Nem támogatom a pályázat benyújtását. 
 
DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő 
 
A tervrajzban valóban szerepel gyógyszertár, azonban nem szerepel gyermek-
gyógyászati szakrendelő. Pedig célszerű lenne a városban működő összes 
szakrendelői bázist odatelepíteni. Nehezen tudom elképzelni, hogy a gyermek-
gyógyászatról diagnosztikai célból kiküldjük az édesanyát és a gyermekét az új 
létesítménybe laborra, röntgenre, akik aztán visszajönnek az eredménnyel.  
Püspökladányban jelenleg 4 gyógyszertár van. Felmerül a kérdés, van-e szük-
ség egy ötödikre. Azt a területet inkább a gyermekgyógyászatnak adnám. 
A rendelők méreteit illetően is vannak aggályaim. Kicsiknek tartom őket, és 
nem látom megvalósíthatónak azt a szeparált betegellátási formát, ami szerint 
diszkrét találkozási pozíció alakulhat ki az orvos és a beteg között. Megjegy-
zem, hogy a jelenlegi rendelőintézetben is tarthatatlan állapotok vannak. Olyan 
szituációkat tapasztalhatunk, ami nem igazán biztosítja a személyiségi jogok 
védelmét. Például azok, akik éppen az infúziót kapják, egy lepedővel vannak 
elválasztva a rendelőtől, és végighallgatják a betegek intim panaszait.  
Amennyiben ez az objektum egy adott és túl nem építhető építmény – úgy hal-
lottam, hogy 4000 m2-ig pályázható -, akkor hogyan lehetne a belső szerkezeti 
átrendeződést megvalósítani? 
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
Ez a társaság 2,9 millió Ft-ért szerzett magának komoly praxist Püspökla-
dányban. Tette ezt annak az ígérvénynek fejében, hogy az új létesítményre si-
keresen fog pályázni. Amennyiben azonban nem nyer a pályázaton, a jelenlegi 
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intézményben – amit 50 millió Ft-ért most újítanak fel – akkor is megszerzi a 
praxist.  
Ellenzem az előterjesztést. Úgy gondolom, hogy a városnak a praxis sokkal 
többet ér, mint 2,9 millió Ft.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Nincs szó privatizációról, hiszen a terület önkormányzati tulajdonban marad, 
az épület és a berendezés az önkormányzat tulajdonába kerül, ráadásul úgy, 
hogy az egész pályázati folyamat a városnak egy fillérjébe sem kerül.   
Valóban van egy gyógyszertár betervezve, de azt akár helyi vállalkozó is üze-
meltetheti, a piac mindenki előtt nyitva áll. 
Amennyiben nem nyer a pályázat, a kht-val történt megállapodások automa-
tikusan érvényüket vesztik, vagyis a régi épületre nem vonatkoznak.   
A tervezés teljes mértékben szabványos. Ha ennek alapján megépül a léte-
sítmény, a szakrendelők helyén a tervhez képest bármikor lehet változtatni, az 
még nem szerződésszegés. Ebben a kft vezetője dönt. Egyébként a tetőtér bár-
mikor beépíthető, lift van, oda is lehet a későbbiekben rendelőket elhelyezni.  
Az, hogy az új rendelők kisebbek lesznek, relatív, hiszen a jelenlegi „nagy 
rendelőinkben” az iratszekrények nagyon sok helyet foglalnak el. Az új intéz-
ményben az adatkezelés elektronikus úton történik majd – ezt tartalmazza a 
pályázat -, így a gyógyító tevékenységre több hely marad.  
A régi épület hasznosítása is egy nagy lehetőség. Az emeleti részen pl. lehetne 
egy belgyógyászati utókezelő, a földszint pedig megmaradna olyan szakorvosi 
rendelések számára, amelyeknek kevés a laborigénye.  
Az előterjesztés arról szól, hogy a pályázat a non-profit gazdasági társaságokat 
részesíti előnyben, ezért szükséges az átalakítás.  
 
KATONA LAJOS képviselő 
 
Nem akkor van baj, ha nyerünk, hanem akkor, ha nem nyerünk. A szerződés-
ben sehol nincs leírva, hogy a kht a Kossuth utcai rendelőben nem szolgáltat-
hat. Az van leírva, hogy az Egészségügyi Szolgáltató Kft-ben 49%-kal benne 
lesz, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy jogosult lesz szolgáltatást nyújtani a Kos-
suth utcai épületben is. Javaslom, hogy írjon alá a kht egy kötelezvényt, misze-
rint eredménytelen pályázat esetén a város visszavásárolja tőle az átadott részt.  
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HEGEDŰSNÉ VARGA IRÉN képviselő 
 
Amennyiben az új rendelőintézet nem jön létre, abban az esetben ellehetetle-
nítjük a jelenlegi rendelőintézetünket.  
Lehet, hogy az új intézmény nagyon szép és jó lesz, de a kht nem azért csi-
nálja, mert a városnak jót akar. Ez kemény gazdasági érdekeltség, azért vállalta 
el, mert az elkövetkezendő években ebből neki haszna lesz. 
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Az orvosi tevékenységeket az OEP finanszírozza, tehát ott nem ladányi pénzek 
forognak. Ez később sem fog megváltozni.  
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Fontos tudni, hogy egy for-profit gazdasági társaság bármikor átalakulhat non-
profittá, viszont nincs visszaút, for-profittá nem minősíthető vissza.  
A non-profit társaságoknál a nyereség nem osztható fel a tagok között, az a 
társaság vagyonát képezi és csak a tevékenységére használhatja fel, vagyis a 
nyereség nem vihető ki a gazdasági társaságból.  
 
DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő 
 
A Mappet Kht mint kisebbségi tulajdonos lép be az új formációba. Jogos Ka-
tona Lajos képviselő úr felvetése, hogy mi van akkor, ha nem nyer a pályázat. 
Megmarad-e ebben az esetben is a kisebbségi tulajdonosi jogkör?  
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
A Mappet Kht kisebbségi tulajdonosként fog szerepelni a társasági szerződés-
ben. Ez a felállás megmarad vesztes pályázat esetén is, azzal, hogy non-profit 
szervezet lévén a nyereséget nem viheti ki a gazdasági társaságból.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
A tulajdonosi szerkezet változik ugyan, de ezzel a város vagyonát nem éri kár.  
Javaslom, hogy azzal a kiegészítéssel fogadjuk el a határozati javaslatokat, 
hogy amennyiben a pályázat nem kap támogatást, akkor a tulajdonszerzés nem 
valósul meg. 



 

DR. DECZKI ZOLTÁN ügyvezető 
 
Az elmúlt évben úgy döntött a képviselő-testület, hogy létrehozza az Egész-
ségügyi Szolgáltató Kft-t, amelyet vagyonkezelési joggal ruház fel az önkor-
mányzati tulajdonban lévő ingatlan, építmény, és a leltár szerint átadott eszkö-
zök vonatkozásában.  
Azóta mindössze közel 2 millió Ft értékben valósultak meg különböző fej-
lesztések, főleg az informatika területén történő hardverek, perifériák beszer-
zésével. Ez azért lényeges, mert a kisebbségi tulajdonos a társasági szer-
ződésben felvázolt 76:24%-os arányt tekintve csak ebben szerez tulajdoni há-
nyadot.  
Viszont a pályázati eljárás összes költségét a kisebbségi tulajdonos fizeti, ami-
nek csak a tervezési díja tudomásom szerint 8 millió Ft.  
 

A helyi gyógyszertárak részére fel van ajánlva, hogy akár a rendelőintézet je-
lenlegi épületében is nyithatnak gyógyszertárat. Örülnénk neki, hiszen ezáltal 
az Egészségügyi Intézmény bevétele is növekedne.  
 
DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő 
 
Nekem nem a gyógyszertár tulajdonlásával van problémám, hanem azt sze-
retném, hogy gyógyszertár helyett inkább a gyermekgyógyászat kapjon helyet 
az új intézményben.  
 

Arra a kérdésemre nem kaptam választ, hogy amennyiben nem lesz sikeres a 
pályázat, a kisebbségi tulajdonos milyen pozíciót foglal el az önkormányzat 
vagyonában? 
 
DR. DECZKI ZOLTÁN ügyvezető 
 
A lakosság érdekeit szolgálná az új egészségügyi intézményben elhelyezkedő 
gyógyszertár. Jelenleg az engedélyes terv van kész, ami átdolgozható. Semmi 
akadálya a módosításnak. Egyébként a módosítás nem tervezési kérdés, azt az 
ÁNTSZ engedélyezi.  
 
MÁRKUS GÁBOR képviselő 
 
Mit jelent a II. határozati javaslatban az, hogy a képviselő-testület felha-
talmazza a polgármestert, hogy a kisebbségi jogokra vonatkozó garanciális 
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rendelkezések nélkül is aláírja a társasági szerződést, ha a társasági szerződés 
9.8, 9.9 pontjait nem fogadja be a cégbíróság? 
 
DR. DECZKI ZOLTÁN ügyvezető 
 
A 9.8, 9.9 pontok a kisebbségi tulajdonosi garanciára vonatkoznak. A Cégbí-
róság a december 20-ai határozattal kapcsolatban pontosítást rendelt el. Ezek a 
pontosítások lettek végigvezetve a polgármester úr felé tett felhatalmazás alap-
ján. Az önkormányzat jogi képviselője elkészítette – a Cégbíróság kívánalmá-
nak megfelelően – a társasági szerződést, de az egy másik alkalommal lesz a 
Cégbíróságra benyújtva abban az esetben, ha most a hiánypótlás keretében ez 
nem kezelhető. A pályázat beadásakor nekünk egy jogerős bírósági végzést 
kell bemutatni arról, hogy jogerősen non-profit kft-je van Püspökladány város-
ának.  
 
TERDIK FERENC képviselő 
 
A gyógyszertár hasznával ki fog rendelkezni? 
 
DR. DECZKI ZOLTÁN ügyvezető 
 
Bérlők esetében a haszon egy része az önkormányzat kft-jénél is megjelenik, 
tulajdonosok esetében pedig a tulajdonosok között oszlik meg.  
 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Egy olyan lehetőségről van szó, amivel élni kell. Az önkormányzat tulajdonvi-
szonyai nem sérülnek. Kockázatot mindössze a 2 millió Ft-os fejlesztés 24%-
os tulajdonszerzése jelenthet. A beruházás értéke kb. 600 millió Ft, de az ön-
kormányzatnak ez nem kerül pénzébe.   
 
Aki az I. határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. 
 
31/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. sz. mel-
léklet szerinti társasági szerződést elfogadja, a vezető tisztségviselők, 
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könyvvizsgáló, megbízatását 2012. december 31-ig elfogadja. A képviselő-
testület az Ötv. 1. § (6) bek. b) pontja, valamint a 80. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza a polgármestert, hogy a Püs-
pökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft és a MAPPET Kht – 
mint kisebbségi tulajdonos – bevonásával a továbbiakban is készítse elő a 
pályázatot, annak érdekében, hogy az ÉAOP-2007-4.1.2. kódszámú pá-
lyázatban való részvétel sikeres lehessen. 
 
Határidő: 2008. március 15. 
Felelős: Arnóth Sándor polgármester 
   
Aki a II. határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. 
 
32/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Non-
profit Kft társasági szerződését a kisebbségi jogokra vonatkozó garanciá-
lis rendelkezések nélkül is aláírja, ha a társasági szerződés 9.8; 9.9 pontja-
it nem fogadja be a cégbíróság. 
 
Határidő: 2008. március 15. 
Felelős: Arnóth Sándor polgármester 
 
Aki a III. határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. 
 
33/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy az ÉAOP-2007-4.1.2. kódszámú pályázat része-
ként megépítendő rendelőintézetben elhelyezendő gyógyszertár az épület 
megvalósítása esetén a Mappet Kht finanszírozásában épüljön meg hasz-
nálatbavételi engedély kiadását követően a társasházi alapító okirat az 
összes rendelőintézeti négyzetméter és a gyógyszertár területe alapján ké-
szüljön el, ezáltal az építési költségen túl a fenntartási költségek is négy-
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zetméter arányosan valósuljanak meg, a részvételt indítsa el, szükség ese-
tén pályázat kezelő bevonásával. 
 
Határidő: 2008. március 15. 
Felelős: Arnóth Sándor polgármester 
 
Aki az IV. határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. 
 
34/2008. (II. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy az ÉAOP-2007-4.1.2. kódszámú pályázat ke-
retében megépítendő rendelőintézet építési költségeinek finanszírozásához 
szükséges, illetve a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 
építési jogosultságának igazolására szolgáló okiratot, mint nyilatkozatot 
az előterjesztés szerinti tartalommal írja alá. 
 
Határidő:  2008. március 15. 
Felelős: Arnóth Sándor polgármester 
 

 
ARNÓTH SÁNDOR polgármester 
 
Ismertetem a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját és napi-
rendjeit. 
 
Az ülés időpontja: 2008. március 27.   
 

 

N a p i r e n d e k: 

 
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az ön-

kormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről  
Előadó: Arnóth Sándor polgármester  

 
2. Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról 

Előadó:  Arnóth Sándor polgármester 
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2/a. Tájékoztató a 2007. évben végzett felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól 
 Előadó: Keserű László jegyző 
 
3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-

nak ellátásáról  
 Előadó: Arnóth Sándor polgármester   
 
4. Beszámoló a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. 2007. évi mér-

legbeszámolójának jóváhagyására 
 Előadó: Rácz Attila ügyvezető   
 
5. Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2007. évi mér-

legbeszámolójának jóváhagyására 
Előadó: Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 

 
6. Előterjesztés a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. 2008. évi üzle-

ti tervének elfogadására 
Előadó: Rácz Attila ügyvezető 

 

7. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2008. évi 
üzleti tervének elfogadására 

 Előadó: Dr. Deczky Zoltán ügyvezető 
 
8. K ü l ö n f é l é k 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 A r n ó t h  Sándor K e s e r ű  László 
 Polgármester jegyző 
 
 
 

 

 B é k é s i  Zoltán T e r d i k  Ferenc  
 képviselő képviselő 
 
 


