
 

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2011. szeptember 29-i ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat együttműködési megállapodás kötésének 
szándékáról 2012. január 1. napjától a Napfényes Támogató Szociális 
Egyesülettel a „Napfényes” Sziget Integrált Intézményben gondozottak tá-
mogatására. 

94/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat maximális osztálylétszámtól való eltérés 
engedélyezésére a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakisko-
la és Kollégium induló évfolyamán. 

95/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Református Egyházköz-
ség fenntartásában lévő általános iskola püspökladányi állandó lakhellyel 
rendelkező tanulói támogatásáról 2011. évben. 

96/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásának szándékáról az 
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a 
TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú pályázati kiírás szerint a közoktatási intézmé-
nyek informatikai infrastruktúra fejlesztésére. 

97/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat az Egyesített Óvodai Intézmény alapító 
okiratának módosításáról.  

98/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására 
tárgykörben a 2011. augusztus 30-án kelt Támogatási szerződés értelmé-
ben a beruházás forrásmegosztásának elfogadásáról. 

99/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat útépítési hozzájárulás mértékének megál-
lapításáról.  

100/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 4 millió Ft támogatás biztosításáról a 
Püspökladány Sportjáért Alapítvány részére az Alapítvány 2011. évi mű-
ködéséhez. 

101/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat a KEOP-2.3.0 pályázati konstrukcióból 
támogatott rekultivációs program keretében elkészített, a Püspökladányi 
Kistérségre vonatkozó Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Prog-
ramjának elfogadásáról.  

102/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat a 2012. évi Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozási 
szándék kinyilvánításáról, illetve a polgármester megbízásáról a pályázati 
eljárás lefolytatására. 

103/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat az „ADD A KEZED” Püspökladányi 
Nagycsaládosok Egyesületének az ÉAOP-5.1.3-11 – Régiós civil szerveze-
tek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése – pályázata, illetve a pályázata 
támogatásáról.  

 

15/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
13/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 

szeptember 29-i soron következő üléséről. 
 

Jelen vannak: Dombi Imréné polgármester, 
Kiss Zsigmond, Márkus Gábor alpolgármesterek, 
Szabó Attiláné tanácsnok, 
dr. Felszeghy Szabolcs, Kovács Krisztina, Tóth László, Duró 
Ferenc, Borsos László, Kincses László képviselők, 

 Keserű László jegyző, 
 Karacs Zoltán jegyzőkönyvvezető, 
 14 fő érdeklődő. 
 

Igazoltan távol van: Petőné Papp Margit tanácsnok. 
 

 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket.   
Megállapítom, hogy az ülésen 10 fő képviselő van jelen, az ülés határozatké-
pes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kovács Krisztina és Kincses László képvise-
lőket javaslom. 
 

Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
 

A szavazás eredménye: 10 igen szavazat.  
 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kovács Krisztina és Kincses László 
képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte.  
 

Két új előterjesztés felvételét javaslom a zárt ülés elé: 
- Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pá-

lyázati rendszerhez való csatlakozásra. 
- Előterjesztés az ÉAOP-5.1.3-11 jelű pályázati felhívás szerinti pályázati cél 

támogatására. 
 

Javaslom továbbá két napirend zárt ülésen való megtárgyalását: 
4/a) Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év harmadik ne-

gyedévi gazdálkodásáról. 
4/k) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. 

által üzemeltetett Püspökladányi Köztemető díjtételének módosítására. 
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Aki a napirendet a javasolt kiegészítéssel és módosítással elfogadja, kérem 
szavazzon. 
 

A szavazás eredménye: 10 igen szavazat. 
 
N a p i r e n d : 
 

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

 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
2. Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjó-

léti Szolgálat munkájáról. 
 Előadó: Nagy Ildikó intézményvezető 
 
3. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről. 
 Előadó: Matkó József falugazdász 
 
4. K ü l ö n f é l é k 
 

a) Előterjesztés a Napfényes Támogató Szociális Egyesülettel együtt-
működési megállapodás megkötésének jóváhagyására. 

 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

b) Előterjesztés osztálylétszám túllépésének engedélyezésére. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

c) Előterjesztés az egyházi fenntartású iskolába járó tanulók önkor-
mányzati támogatásának lehetőségeiről. 

 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
d) Előterjesztés az intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a 

közoktatásban című pályázat benyújtásáról. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
e) Előterjesztés alapító okirat módosítására. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
f) Előterjesztés a 21/2011. (III. 31.) számú önkormányzati testületi ha-

tározat módosításáról. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
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g) Előterjesztés útépítési hozzájárulás mértékének megállapításáról. 
(Bányász u., Erkel F. u., Déli gyűjtőút) 

 Előadó: Dombi Imréné polgármester  
 
h) Előterjesztés a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester. 
 
i) Előterjesztés Püspökladány Sportjáért Alapítvány támogatási igé-

nyének jóváhagyására. 
 Előadó: Kiss Zsigmond alpolgármester 
 
j) Előterjesztés Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Program-

jának elfogadására. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
k) Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díj pályázati rendszerhez való csatlakozásra. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
l) Előterjesztés az ÉAOP-5.1.3-11 jelű pályázati felhívás szerinti pá-

lyázati cél támogatására. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
m) Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év harmadik 

negyedévi gazdálkodásáról. (Zárt ülés) 
 Előadó: Nádházi Attila társulati elnök 
 
n) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató 

Kft. által üzemeltetett Püspökladányi Köztemető díjtételének módo-
sítására. (Zárt ülés) 

 Előadó: Varga Lajos ügyvezető igazgató 
 
o) Előterjesztés Díszpolgári Cím és Pro Urbe emlékérem adományozá-

sára. (Zárt ülés) 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
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1. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester szóbeli kiegészítése 
 
Augusztus 19-én városunkba érkezett az Ankarai Műszaki Egyetem Tánc-
együttese. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy 2011. év 
elején csatlakoztunk a Városok és Falvak Szövetségéhez, ennek keretein belül 
került sor arra, hogy ezt a táncegyüttest elhoztuk Püspökladányba, és bemutat-
ták azt a műsort, amelyet másnap, augusztus 20-án Debrecenben, a Virágkar-
neválon adtak elő. Szeretném megköszönni azoknak a képviselőknek a munká-
ját, akik segítettek az előkészületekben, hogy tudjuk fogadni a vendégeket.  
 
Augusztus 20-án, a városi ünnepségen oklevelet adtunk át a tűzoltóságnak, 
rendőrségnek, polgárőrségnek, vöröskeresztnek és a katasztrófavédelemnek. 
Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos momentuma volt az ünnepségnek, mert 
az elmúlt évben, illetve ebben az évben is nagyon sok segítséget kaptunk ezek-
től a szervezetektől, egyesületektől, ami ugyan nem volt kötelező, de mindig 
az önkormányzat rendelkezésére álltak.  
 
Augusztus 26-án dr. Mancsinszky László ügyvéd urat fogadtam. Tárgyalá-
sunknak az volt a célja, hogy megbeszéltük azokat a momentumokat, amelye-
ket az elmúlt időszakban ügyvéd úr átnézett, véleményezett, illetve az előttünk 
álló feladatokkal kapcsolatban egyeztettünk néhány dolgot. Ügyvéd úr úgy 
látja, hogy Püspökladányban olyan dologra nem lesz szükség, amely az ő 
munkáját érintené. Bízom én is benne, hogy nem kell igénybe venni a szolgál-
tatásait.  
 
Ugyanezen a napon tárgyaltam Csiha Imrével. Testületi határozatunk értelmé-
ben az ERTI-vel aláírtam az együttműködési megállapodást. Megbeszéltük 
igazgató úrral, hogy a kistérségre is kibővítjük ezeket a megállapodásokat.  
 
Augusztus 27-én az Angyalszív Alapítvány által szervezett „Futunk, hogy se-
gíthessünk” jótékonysági futás résztvevőit fogadtuk képviselőtársaimmal Püs-
pökladányban. A futás célja az volt, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a 
beteg, fogyatékos emberek is ugyanolyan értékesek, mint az egészséges embe-
rek, ugyanolyan teljesítményeket tudnak elvégezni, mint egészséges embertár-
saink. Nagyon fontosnak tartottam, hogy fogadjuk őket.  
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Augusztus 29-én Nagy Ildikóval a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetőjével tárgyaltam a jótékonysági futásról. Intézményvezető 
asszony felvette az Angyalszív Alapítvánnyal a kapcsolatot, és együttműkö-
désre törekszenek. Felajánlottuk azt a lehetőséget, hogy akár közös programo-
kat is lehet szervezni Püspökladányban.  
 
Szeptember 2-án intézményvezetői megbeszélést tartottam. Annyival szeret-
ném kiegészíteni ezt a mondatot, hogy a nyár folyamán nagyon sok olyan tár-
gyalásra került sor, ami az intézményvezetőket érintette. Legfőképpen az álta-
lános iskolára, középiskolára gondolok. Több képviselőtársammal együtt az a 
véleményünk, hogy az információáramlás nem egészen jó az intézményeink 
között. Ezért a nyár folyamán egy olyan döntést hoztam, hogy szeptembertől 
minden pénteken intézményvezetői megbeszélést tartunk, ahol mindenki el 
tudja mondani a problémáját, amivel küzd az intézményében. Amennyiben 
szükséges, azonnal tudunk intézkedni. Ezek a megbeszélések kötetlenek.  
 
Szeptember 13-án a LAC-Holding Kft képviselőjével tárgyaltam. A cég fel-
ajánlotta segítségét energetikával, vendéglátással és őrzés-védéssel kapcsolat-
ban. Tájékoztattam, hogy az energetikával kapcsolatban nálunk már elindult a 
felmérés, ebben nem kérjük a segítségüket. A vendéglátás szintén megoldott 
Püspökladányban, őrzés-védéssel kapcsolatban pedig nincs miről tárgyalnunk. 
Semmiféle megállapodásra nem került sor.  
 
Kérdések 

 
BORSOS LÁSZLÓ képviselő 
 
Szeptember 19-ével kapcsolatban kérdezném, hogy a Déli gyűjtőút bejáráson 
milyen tapasztalatokat szerzett polgármester asszony? 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Augusztus 24-én a Református Egyházközség képviselőivel folytatott tárgya-
lásról szeretném, ha többet tudhatnánk.  
 
A Mancsiczky László ügyvéd úrral kapcsolatos szóbeli kiegészítést egy kicsit 
meglepve hallgattam, mert augusztus 30-án, amikor polgármester asszony dr. 
Deczky Zoltánnal tárgyalt, írja a beszámoló, én azt úgy gondolnám, hogy az 
előző testületi ülésen tett bejelentés, az Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kap-
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csolatos vizsgálat egyik lehetséges kifutása szerint jogi dolgokat vet fel. 
Amennyiben úgy látszik, hogy ügyvéd úrnak nincs ezzel kapcsolatban tenniva-
lója, akkor szeretném megkérdezni, hogy hogyan áll, milyen stádiumban van 
az a bizonyos vizsgálat?  
 
A szeptember 7-ei eseménnyel kapcsolatban, amikor az állampolgársági eskü 
egy meglehetősen szokatlan helyszínen zajlott, szeretném megkérdezni, hogy 
helyes-e, ha egy nem ortodox helyszínen folytatunk le egy ortodox eljárást? 
Úgy gondolom, hogy államigazgatással kapcsolatos eljárást hivatalos helyen 
kell lefolytatni.  
 
Szeptember 8-án Halyde Tibor tervező urat fogadta polgármester asszony a 
fürdőfejlesztéssel kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottsági 
ülésen megismert tervhez képest van-e újabb fejlemény? 
 
Szeptember 19-én a mozival kapcsolatban volt egy tárgyalás Elek Jánossal. 
Ismerem az urat, de szeretném, ha a lakosság számára is megismerhető lenne 
az a tény, hogy a mozi üzemeltetése újra elindult. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Borsos László képviselő kérdésére 
 
A Déli gyűjtőút bejárásra a Polgármesteri Hivatalból mentem ki a kollégákkal. 
A helyszínen voltak a kivitelezést végző cég képviselői. Olyan bejárást tartot-
tunk, amelyen jelen voltak a lakók is, akik elmondták azokat a problémákat, 
amelyekkel szembesültek. Ezeket Jeney Tibor irodavezető úr leírta, megbe-
széltük. A felmerült problémákat természetesen megvizsgáljuk, és amennyiben 
tudunk rajta változtatni, megtesszük. Úgy valósítsuk meg ezt a beruházást, 
hogy az a terveknek megfelelően készüljön el.  
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Mancsiczky ügyvéd úrral a megbeszélés augusztus 26-án történt. Dr. Deczky 
Zoltánnal pedig augusztus 30-án tárgyaltam, akinek elmondtam azokat a prob-
lémákat, amelyek az Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kapcsolatban felmerül-
tek. Ügyvéd úrral átbeszéltük azt is, hogy a felügyelő bizottság milyen állás-
pontot alakított ki. A képviselő-testületnek ezt tudomásul kellett vennie. 
Amennyiben jogi lépésekre kerül sor, abban az esetben fog ügyvéd úr bekap-



 

7 

csolódni a munkánkba. Augusztus 26-án, a tárgyalásunkkor, még ilyen jogi 
lépésekre nem kellett, hogy sor kerüljön.  
 
Az állampolgársági esküvel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy 
külön kérése volt a delegációnak, hogy polgármester úr sírjánál szeretnék az 
állampolgársági esküt letenni. Magam is nagyon meglepődtem a kérésen, de 
nem sikerült erről őket lebeszélni. Korábban olyan szoros barátság alakult ki 
polgármester úr és az esküt tevők között, hogy ragaszkodtak a helyszínhez. 
Ennek eleget kellett tennünk.  
 
Szeptember 8-án mutatta be először Halyde Tibor tervező úr azokat az újfajta 
elképzeléseit, amelyeket utána a képviselőtársak is megismerhettek a bizottsá-
gi ülésen. Teljesen új dologgal állt elő tervező úr, először meglepődve néztük 
az alpolgármesterekkel. Javasoltam, hogy ezt az elképzelést a bizottság is mi-
nél hamarabb ismerje meg. Eddig a fürdő bejáratától hátrafelé terveztük a für-
dő fejlesztését, tervező úr pedig most azzal állt elő, hogy a fürdő bejáratától 
előre, vagyis a 42. számú főút felé gondolja a bővítést. Az volt az első kérdé-
sem ezzel kapcsolatban, hogy anyagilag ez mit jelent. Azt mondta, hogy 
ugyanannyi ennek is a költsége, mintha befelé terjeszkednénk. Majd a képvise-
lő-testületnek kell eldöntenie, hogy egyetért-e ezzel az elképzeléssel vagy sem.  
 
Néhány héttel korábban az üzemeltető megszüntette a mozit Püspökladányban. 
Elek János úr jelentkezett azzal, hogy ő vállalná a mozi üzemeltetését. Pénte-
ken lesz az első filmvetítés. A közérdekű bejelentéseknél szeretnék erről bő-
vebben beszélni. Úgy gondolom, egy városban fontos, hogy legyen mozi, a 
fiatalok meg tudják nézni a filmeket. Elek úr azt mondta, hogy friss műsorok-
kal fognak jönni, a Debrecenben vetített filmeket hozza el 1-2 hetes csúszással.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A válaszok túlnyomó többsége helytálló, köszönöm. Azért akad egy-kettő, 
amelyre reagálni kell.  
 
A fürdőfejlesztésbe most nem mélyednék bele, ez most nem napirendünk. A 
bizottsági ülésen vetített változatok mutatnak új utakat, illetve ortodox megol-
dásokat. A szokatlanabbik megoldás azonban a város egyik legalkalmasabb 
terének a felhasználását jelentené, ami a fürdő előtt van. Ez a tér a tervező úr 
első és második változatában a legszebb püspökladányi tér lehetne, míg a har-
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madik változat ezt meghiúsítja. Véleményem szerint érdemes lenne köztes 
megoldásokon elgondolkodni.  
 
A másik ilyen témakör, amit Borsos képviselőtársam is említett, az a Déli 
gyűjtőút. Ezzel kapcsolatban azt tapasztalom, hogy az elmúlt hat hétben a 
rendszeres kivitelezői találkozón, ahol kéthetente egyeztetjük az előrehaladást 
vagy a hiányosságokat, irodavezető úron kívül csak én szoktam részt venni a 
képviselő-testület részéről. Ez számomra azért meglepő, mert úgy emlékszem, 
hogy polgármester asszony azt mondta, hogy a két alpolgármesternek kiadott 
feladatai vannak, így azt gondolnánk, hogy a Déli gyűjtőút az Márkus alpol-
gármester úrhoz tartozó feladat. Azt tapasztaltam, hogy az elmúlt időszakban 
ebben a tevékenységben egy kicsit hátrébb húzódott.  
 
Furcsállom, hogy ebben a hónapban már nincsenek alpolgármesteri jelentések. 
Tudom, hogy az SzMSz ezt nem írja elő. A magam részéről én ezt nem is ve-
tettem volna fel, ha eddig nem lettek volna. Mivel azonban az elmúlt időszak-
ban voltak, úgy kell felfognom, hogy a múlt havi építő jellegű kritikám leépítő 
jellegű kritika lett. Úgy gondolom, hogy a társadalmi alpolgármestereknek 
azért illene a lakosságot tájékoztatni arról a munkáról, amit elvégeztek, külö-
nösen, hogy mindegyikőjük körzetben képviselő.  
 
A Radnóti utcán – 8 hetes aszály után – még mindig a belvíz a központi téma. 
Bár mostanra sokat javult a helyzet, és a lakosság kedélyállapota normalizáló-
dik, ez az ügy túlmutat azon, hogy hogyan ne kövessünk el beruházást. Mert 
ha egy évvel ezelőtt a lakosság boldogan fogadhatta volna, hogy fejlesztés, 
fejlődés lesz az utcájában, akkor a kivitelezés kapcsán nem követhetnek el 
olyan hibákat, mint amilyenek itt megtörténtek. Konkrétan azt hoznám most 
elő, hogy amilyen sürgős volt áprilisban azt az utcát leaszfaltozni húsvétig, 
nem tudom, hogy ezt a következetességet miért nem lehetett tovább vinni, és 
kötelezni a kivitelezőt arra májusban, júniusban, hogy a bitumenezés, aszfalto-
zás után a helyreállítási munkákat is azonnal végezze el. Az a probléma, ami a 
Radnóti utcában keletkezett, az emiatt keletkezett, hogy a kivitelező 5 hónapig 
gyakorlatilag arra sem ment. Ha ilyet megtehet egy kivitelező, az csak azért 
van, mert monopolhelyzetben volt az ajánlata beadásakor, és azért, mert nincs 
verseny, és ezzel a versenyhelyzettel vissza tudott élni. Én februárban jelez-
tem, hogy ebből lehet probléma, és most itt van a nyakunkon. Örülnék annak, 
ha a lezárási fázisban - októberben van a határidő - hathatósan tudnánk ebben 
az ügyben fellépni az önkormányzat és a lakosság védelmében, hiszen a kivite-
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lező nem tett meg mindent azért, hogy ezt a problémát nekünk ne kelljen hó-
napokon keresztül tárgyalni, vitatni, és a magunk részéről kezelni.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az alpolgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban szeretném mondani, hogy ez 
most tipikusan az a helyzet, hogy Önnek nem tudunk a kívánsága szerint tenni 
semmit. A múlt hónapban az volt a baja, hogy …., most az a baja, hogy. ….. 
Sehogy sem jó, képviselő úr. Valóban az SzMSz nem írja elő, az alpolgármes-
terek a polgármesteri utasításoknak megfelelően dolgoznak, és a polgármes-
ternek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. A múlt hónapban, amiket Ön 
felrótt az alpolgármestereknek, hármasban leültünk, és megbeszéltük, hogy a 
tájékoztatást az én számomra fogják elkészíteni, azokat a munkafolyamatokat, 
amelyeket elvégeznek, az én asztalomra fogják letenni, nekem kötelesek be-
számolni, be is számolnak, és számon is kérem őket.  
 
Vannak olyan időpontok, amikor igaz, hogy meg van beszélve, hogy pl. most 
megyünk a Déli gyűjtőútra, de az alpolgármesternek egyéb feladatot osztok ki, 
pl. energetikával kapcsolatban kell, hogy elmenjen tárgyalni. Az elmúlt idő-
szakban alpolgármester úr azért nem tudott részt venni a bejáráson, mert más 
elfoglaltságai voltak. Annak nagyon örülök, hogy képviselő úr odafigyel, és 
kimegy a bejárásokra. Mi is megtesszük ezt, csak lehet, hogy nem abban az 
időben, hanem előtte vagy utána egy nappal.  
 
Szeptember 26-án volt egy helyszíni bejárás, ellenőrzést kaptunk a Déli gyűj-
tőút kiépítésével kapcsolatban. A projekt előrehaladását nézték meg, műszaki 
tartalmát, a kifizetési kérelmeket ellenőrizték, és a helyszínen tartottak egy be-
járást, amiről jegyzőkönyv készült, bármikor meg lehet nézni képviselő úr. 
Mindent rendben találtak, a dokumentációkat, a részszámlák teljesítését, a 
bankszámla-kivonatokat, ÁFA-befizetéseket, stb.  
Úgy gondolom, hogy nem kell bántani a képviselő-testületet, az alpolgármes-
tereket, hanem először tájékozódjon képviselő úr. Örültem volna, ha előtte ez-
zel kapcsolatban egyeztetünk, és el tudtam volna ezt Önnek mondani.  
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Meglepődve hallottam, amit Kincses képviselő úr mondott, hiszen jó a kapcso-
latunk, az elmúlt időszakban mindenről tájékoztattuk egymást. Az elmúlt egy 
hónapban egyéb elfoglaltságaim miatt más időpontokban tudtam kimenni a 
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Déli gyűjtőútra, legutóbb pl. szeptember 26-án, hétfőn. Egyébként lakossági 
megkeresésre nagyon sűrűn kimegyek, bizonyos dolgokban intézkedés is tör-
tént. Amennyiben ezt képviselő úr megkérdezi tőlem a testületi ülés előtt, na-
gyon szívesen elmondtam volna. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 

Azért szeretnék pontosítani, mert általában én nem a saját véleményemet fo-
galmazom meg, hanem a lakosságtól begyűjtött véleményeket próbálom szin-
tetizálni.  
Nagy örömmel hallom, hogy hétfőn az ellenőrzés mindent rendben talált. Ez az 
ügy adminisztratív oldala. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

Nem csak az adminisztrációt találták rendben, helyszíni bejárás is volt.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 

Teljesen világos, szeptember 26-án ezek az állapotok gyakorlatilag már átadás-
közeliek, furcsa lenne azt mondani, hogy óriási elmaradások lennének. Én ar-
ról beszélek, hogy ennek a kivitelezésnek nem volt ütemterve. Februárban ez a 
cég úgy adta be a pályázatát, és úgy nyerte meg, hogy ütemezési tervet nem 
tett le mellé, ezért nem lehetett lekövetni, hogy mikorra, mit tervezett megcsi-
nálni ez a kivitelező. Éppen ezért, mert ad hoc történtek a dolgok, kijelenthet-
jük, hogy május és június hónapban a kivitelező alig csinált valamit. Az alvál-
lalkozói ugyan dolgoztak a területen, hiszen az árkokat végig kikotorták, és 
földmunkák ezzel kapcsolatban zajlottak, de maga a fő kivitelező tevékenysé-
get igazán nem folytatott. Majd most arra hivatkozott, hogy az alvállalkozóit 
nem tudta kellő időben ideterelni. A magam részéről azt gondolom, hogy mi-
vel mi egy kivitelezővel kötünk szerződést, nekünk az egy kivitelező felé kell 
a jogi megfelelőséget megtartani és megkövetelni. A Radnóti utca lakóinak 
elégedetlensége abból következik, hogy az aszfaltozás után nem fejezték be 
ezeket a munkákat, hanem helyette a másik végén, a benzinkút felől kezdték el 
a munkákat folytatni, ahelyett, hogy a Radnóti utcán az Arany János utcai kö-
nyök következett volna. Azt feltételezem tehát, hogy a kivitelező úgy követett 
el mulasztást, hogy ebből nekünk, mint önkormányzatnak, és mint képviselők-
nek születtek nemcsak kellemetlenségeink, hanem megoldandó dolgai. Én az 
önkormányzat védelmében mondtam el mindezt, és úgy gondolom, hogy ezért 
további lépéseket kell tennünk.  
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Megkérdezem Jeney Tibor irodavezető úrtól, hogy volt-e ilyen ütemezés. 
 
JENEY TIBOR irodavezető 
 
Meg kellene kérdezni a műszaki ellenőrt, hogy volt-e ilyen, de én nem láttam 
ütemtervet. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Akkor tegyük meg a megfelelő lépéseket. 
 
Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. 
 
Interpellációkra adott válaszok 

 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A mellékelt védekezési napló olyan bejegyzéseket tartalmaz, melyek hiányos-
ságokat feltételeznek. Annál is inkább mondom ezt így, mert a múlt heti képvi-
selő-testületi ülésen erről sokkal többet beszéltünk. Akkor polgármester asz-
szony azt mondta, hogy „homokzsákot raktunk”, illetve „hajnal fél hat volt, 
amikor legelőször kimentünk”. A védekezési naplóban az első bejegyzés 11 
óra 18 perckor történt. Azt kell gondolnom, hogy 6 órán keresztül itt, legalább-
is a védekezési napló megírója részéről, olyan káosz volt, hogy ez kizárja, 
ugyanis én fél 10-kor kaptam telefont, még a Dunántúlon tartózkodva, hogy 
mekkora baj van. Amikor hazaértem, a szomszédok elmondták, hogy már elő-
ző este is probléma volt, csak az éjszaka az korlátos. Hajnalra ez a probléma 
már túllépett a kereteken, meg az árkokon a víz. Azt gondolom, hogy a véde-
kezési napló ilyen módon történő vezetése, továbbá, amikor augusztus 1-jéről, 
2-áról, 3-áról és 4-éről a védekezési naplóba egy másolás parancs révén négy-
szer bemásolják, hogy ugyanaz a feladat zajlik, hát ki van zárva, mert hétfőn a 
Zalka utcai problémát leszámítva, tehát a sportcsarnoknál lévő problémát le-
számítva a többi területről visszahúzódott már a víz, tehát ugyanazt a tevé-
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kenységet folytatni 2-án, 3-án és 4-én az egész városban, ez kifejezetten arra 
mutat, hogy nem figyelt oda az, aki a védekezési naplót csinálta, de egy oldal-
lal több lett a jelentkezés.  
Számszaki oldalról nézve, a veszélyeztetett ingatlanok 63%-a, tehát 30-ból 19 
a Zalka utcai körzetben volt. Ez talán megalapozza azt a vélekedésemet, véle-
ményemet, álláspontomat, amit egy hónappal ezelőtt kifejtettem, hogy ebben a 
nagy vízben az a környék kapta a legnagyobb terhelést. Mivel ez így történt, és 
már két hónap múlt el azóta, szomorúan kell látnom, hogy a Zalka utca és Sza-
bó Pál utca sarkán lévő áteresznél felszerelt rács még mindig ugyanabban az 
állapotban van, mint amilyen volt a víz megjelenésekor, illetve amilyen 5 éve. 
Ennek a rácsnak a levágása, átalakítása egy iparos embernek nem több, mint 
két órás munka. Amennyiben két hónap nem elegendő ennek a munkának az 
elvégzéséhez, akkor a világ összes közmunkása hiába takarít. Nagy tisztelettel 
adózom annak, hogy 20 közmunkás dolgozik most már ezen a munkafázison. 
Látom, hogy szűnnek meg a nádassal belepett területek. Jó látni, kétségtelen. 
Egyetlen bajom van ezzel a történettel, hogy szeptember 1-jétől van, és mond-
juk nem történt meg májusban, júniusban vagy júliusban, mert akkor lehet, 
hogy ez a probléma nincs. Ahogy egy TV riportból tudom, a 42-es főút átere-
sze alatt 62 cm-es iszapréteg található. Ez önmagában bizonyítéka annak, hogy 
a probléma a sportcsarnoknál van. Nagyon helyes, hogy takarítják az árkokat, 
és a nádakat kiszedik, nagyon helyes, hogy a 42-es főút átereszt hamarosan 
kitakarítják. Van még egy hiányzó láncszem, mégpedig az a 70 méteres árok-
szakasz, amelyet lefedtek 5 évvel ezelőtt a Vállalkozók Parkjának kialakítása-
kor. Indokolatlan volt a lefedés, és meg kell kérdeznem, hogy volt-e engedé-
lyeztetési eljárás a Vállalkozók Parkjának kialakításával kapcsolatban? 
Amennyiben lett volna, biztos vagyok benne, hogy vízügyi szempontból ezt a 
beruházást nem engedélyezték volna. Akkor tehát az történt, hogy most is je-
lenleg 5. éve veszélyezteti az önkormányzat az ott lakókat. Ez olyan típusú 
mulasztás, amelyet az eset óta sem sikerült felszámolni, érthetetlen módon. 
Kérem ezügyben az intézkedést. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Elfogadja képviselő úr a választ vagy nem? 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Nem. 
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
A védekezési naplóval kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy így 
van, ahogy Ön elmondta, tehát hajnalban kezdődtek a védekezési munkák. Ez 
azt jelentette, hogy képviselőtársaimmal, a katasztrófavédelemmel, tűzoltóság-
gal, rendőrséggel a tűzoltóságon tartottunk egy megbeszélést, hogy hogyan 
induljunk el, hová vezényeljük az embereket, illetve a szivattyúkat honnan 
fogjuk előteremteni. Mindenki intézte azokat a dolgokat, amelyek a hatásköré-
be tartoztak. Ezzel voltunk elfoglalva képviselő úr. A védekezési napló való-
ban 11 óra 18 perccel kezdődik. Nagyon örültem volna, ha Ön is részt vesz 
akkor hajnalban ezen a megbeszélésen, mert akkor tapasztalhatta volna azt, 
hogy a zuhogó esőben hogyan osztottuk ki a feladatokat. Reggel fél hatkor 
még nem arra gondoltunk a katasztrófa idején, hogy a Polgármesteri Hivatal-
ban ki fog bemenni, ki tartja az ügyeletet. Ez majd csak a következő lépés volt, 
amikor jegyző úrtól kértem intézkedést az ügyelet elindítására a Polgármesteri 
Hivatalban, hogy a betelefonáló püspökladányi lakosok útbaigazítást kapjanak, 
illetve mindig tudják az aktuális fejleményeket. Mint tudja képviselő úr, erre 
eddig nem volt precedens. Most vezettük be, mert érzékeltük, hogy kell egy 
olyan hely, ahol a betelefonálók azonnali segítséget kapnak. Hiába telefonáltak 
a tűzoltóságra, a rendőrségre, folyamatosan foglaltak voltak a vonalak.  
Tehát ez az oka annak, hogy 11 óra 18 perctől van védekezési napló. Úgy gon-
dolom azonban, hogy a képviselők, a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a rend-
őrség az addig eltelt időszakkal bármikor el tud Önnek számolni, mert pl. a 
katasztrófavédelemnek is jelentéseket kellett tenni. Utólag már könnyű sok 
mindent mondani.  
 
Mivel nem fogadta el Kincses képviselő úr az interpellációjára adott választ, a 
képviselő-testület döntését kérem. 
 
Aki elfogadja a Kincses László képviselő interpellációjára adott választ, kérem 
szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás. 
 
Megállapítom, hogy az interpellációra adott választ a képviselő-testület elfo-
gadta.  
 
DURÓ FERENC képviselő az interpellációjára adott választ elfogadja. 
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Közérdekű bejelentések 

 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
2011. szeptember 26-án az Egészségügyi Szolgáltató Kft igazgatójától kaptam 
egy levelet. Ebben a levélben arról tájékoztat, hogy az ügyvezetői tisztségről 
lemond, mivel olyan munkalehetőséget kapott, amely nem teszi lehetővé a to-
vábbiakban a feladatok ellátását. Október 15-étől kíván felmondani igazgató 
úr. Jegyző úrral ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytattam. A képviselő-
testületnek csak tudomásul kell vennie dr. Deczky Zoltán lemondását.  
 
Október 3-án érkezik Püspökladányba az Élelmiszerbankból ismét egy élelmi-
szersegély-szállítmány. Ez vitaminozott lisztet, spagettit, krémmel töltött kek-
szet fog tartalmazni. Az értesítéseket a lakosság mától fogja megkapni. Az osz-
tás pedig október 4-étől várható, két hétig. Kb. 4000 püspökladányi lakos fog 
értesítést kapni az élelmiszersegélyről.  
 
A múlt héten megkaptuk az újtelepi szennyvízberuházással kapcsolatban a pá-
lyázati eredményt, mely szerint 452.167.744 Ft támogatásra jogosult Püspök-
ladány.  
 
A Magyar Diáksport Napján, szeptember 30-án péntekre meghirdettek egy jó-
tékonysági futást, ami délben, 12.00 órakor indul a Polgármesteri Hivatal elől. 
Az általános iskolák diákjai, pedagógusai vesznek rajta részt, hogy népszerű-
sítsék a diáksportot. Arra kérem képviselőtársaimat, ha tudnak, csatlakozzanak 
ehhez a felhíváshoz, népszerűsítsük a diáksportot.  
 
Szeptember 30-án pénteken este 7.00 órakor kerül sor a művelődési központ 
színháztermében a mozi újraindítására. Ingyenesen lehet megnézni egy filmet, 
amelyet már az új szolgáltató fog levetíteni. Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt.  
 
Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy 2011 novemberében meg fog jelenni egy 
pályázat, ami arra irányul, hogy a kistérséget akár 100%-ban is támogatni le-
hessen. Pályázónként minimum 5 millió Ft, maximum 400 millió Ft-ot lehet 
megpályázni egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogrammal kap-
csolatban. Kérem képviselőtársaimat, amennyiben vannak ötleteik, javaslataik, 
szívesen várom azokat, mert elő kell készüljünk erre a 100%-os támogatottsá-
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gú pályázatra. A pályázatokat beérkezési sorrendben fogják elbírálni, ezért mi-
nél hamarabb be kell adni, hogy nyertesek legyünk.  
 
Augusztus 31-én tájékoztatást kaptunk arról, hogy a püspökladányi kistérség 
részt fog venni az ún. Start mintaprogramban. A településeknek szeptember 5-
ig össze kell állítaniuk egy mintaprojektet arról, hogy a közfoglalkoztatást mi-
lyen formában, milyen módon lehet megoldani egy-egy településen. Minden 
település elkészítette a saját mintaprojektjét. Püspökladány két mintaprojektre 
– mezőgazdasági, valamint belvízelvezető – is pályázott. A mezőgazdasági 
mintaprojektnél lépéselőnyben voltunk, mert már tavasszal ki lettek választva 
a mezőgazdasági területek, ahol ezt a mezőgazdasági projektet el lehet indíta-
ni. A másik program, amiben Püspökladány indulni fog, az a belvízelvezetés. 
Mindannyian tudjuk, hogy tavaly augusztusban, illetve most július végén mi-
lyen esőzések voltak Püspökladányban. Már év elején elkötelezett szándéka 
volt az önkormányzatnak, hogy a belvízpályázaton elindulunk. Úgy gondoltuk, 
hogy a Start mintaprogramot kihasználva a téli hónapokban az ún. KÖZKÉV 
telephely helyiségeiben elkészítik a résztvevők azokat a betonelemeket, ame-
lyek majd tavasszal kihelyezésre kerülnek az árkokba. Ezzel is elősegítjük azt, 
hogy Püspökladányban a belvízelvezetés megoldódjon.  
A mintaprojekt a szeptember 8-ai egyeztetést követően beadásra került a Mun-
kaügyi Központba. Szeptember 26-án Debrecenben, a Munkaügyi Központban 
még egyszer átbeszélésre került a dolog, szóban is beszámoltattak bennünket a 
terveinkről. Aljegyző úrral vettem részt ezen a beszélgetésen, melynek végén 
annyit közöltek velünk, hogy a legjobb pályázati munkát tartják most a kezük-
ben. Ezúton szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
jegyző úrnak, aljegyző úrnak, és mindenkinek, aki ebben a munkában részt 
vett.  
 
A mezőőrök negyedéves beszámolója elkészült. Mint tudják képviselőtársaim, 
korábban arra kértük a mezőőröket, hogy negyedévenként írásban számoljanak 
be a képviselőtestületnek a munkájukról, intézkedéseikről. A beszámoló nálam 
megtekinthető.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Bejelentésem tárgya a vasárnapi választásokhoz kötődik. Szeretném minden-
kinek a figyelmébe ajánlani, hogy tavaly óta megváltozott a kampánycsendre 
vonatkozó rendelet, tehát szombaton 24.00 óráig minden olyan tevékenység, 
ami eddig is lehetséges volt, lehetséges lesz. Ezt azért mondom el, hogy a Püs-
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pökladányi Tájékoztató Központ ne kövesse el azt a hibát, amit tavaly még 
előadhatott, hogy szombaton nem adja le a testületi ülés anyagát. Lehetősége 
van rá, hogy háromszor is leadja. Volt már arra példa, hogy alpolgármester 
urat éjfél után látták a püspökladányi televízióban, ismétlő formában. Nincs 
ezzel baj, lehetséges, de kérem, hogy éjfélkor kapcsolják ki az ilyen jellegű 
tartalmat.  
 
Kezembe került egy szóróanyag, amely a következőket tartalmazza: „Elkészí-
tettük Püspökladány és vidéke mezőgazdasági és fejlesztési programját, amely 
a miniszterelnök úr asztalára került.”. Szeretném tudni, hogy mikor tárgyalta a 
képviselő-testület ezt a programot. Semmit nem tudunk róla. Továbbá milyen 
kifejezés az, hogy a miniszterelnök asztalán van? Az ilyen jellegű megfogal-
mazásokat csak a politikai kampány részének tudom be, és szeretnék ettől 
messze elhatárolódni. A mi konkrét feladatunk sem a városfejlesztési bizott-
ságban, sem a képviselő-testületben ilyen előterjesztést nem tartalmazott. Ké-
rem, tartózkodjanak a lakosság félrevezetésétől. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Igen, vasárnap választás lesz. Úgy gondolom, hogy itt az elmúlt időszakban 
nagyon sok mindenen ment keresztül Püspökladány lakossága, a képviselő-
testület, a képviselők, mindannyian. Határozottan azt tudom mondani, büszke 
vagyok arra, hogy a kampányban mindenki tudta azt, mikor, meddig mehet el. 
Méltóak voltunk ahhoz, ami itt, Püspökladányban történt. Csodálkozom azon, 
hogy képviselő úr ezt nem így látja.  
 
Az nem kampányfogás, hogy egy anyag a miniszterelnök úr asztalán van. Mi-
niszterelnök úr, amikor itt tartózkodott Püspökladányban, felajánlott a város-
nak egy lehetőséget. Tehát nem én, nem a képviselő-testület, hanem Püspökla-
dány város kapott egy lehetőséget. Arra kért miniszterelnök úr, hogy Püspök-
ladány dolgozza ki azt a stratégiát, hogy miben látja a fejlődés lehetőségét.  
A tanulmány elkészítéséhez szakemberek segítségét kértem. Mivel Püspökla-
dányban és a környéken nagyon sok ember él a mezőgazdaságból, ez a lehető-
ség a mezőgazdaság felé irányul. Elkészült tehát a tanulmány, amely fényké-
peket, térképeket, analíziseket tartalmaz, és bár Püspökladány kapta a lehető-
séget, mégis Püspökladány és a kistérség érdekeit szolgálja mezőgazdasággal, 
beruházásokkal kapcsolatban. Ez a tanulmány került miniszterelnök úr asztalá-
ra.  
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KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Szeretném felhívni Kincses képviselőtársam figyelmét, hogy valóban kampány 
folyik, mivel vasárnap választás lesz. Gondolom, hogy a Tájékoztató Központ 
vezetője tudja, hogy milyen törvényi előírások vonatkoznak rá.  
A szórólappal kapcsolatosan pedig szeretném felhívni a figyelmét, hogy ez 
igenis egy politikai ügy, és az, aki országgyűlési képviselőnek jelölteti magát, 
nyilván a választóknak el akarja mondani, hogy mit szeretne. A választóknak 
felkínálja a lehetőséget, mi alapján válasszanak. Az ominózus szórólapon a 
megyei közgyűlés elnöke személyében kerültek leírásra ezek a mondatok, és 
képviselő úr azért sejti, hogy egy ekkora többségű FIDESZ Frakció, amely el-
vesztette a polgármesterét, és egy miniszteri látogatáson van túl, nem várja öl-
be tett kézzel, hogy ez a térség valamilyen formában továbbfejlődjön, tovább-
lendüljön. Ez az ember, aki országgyűlési képviselőként indul, igenis tett azért, 
hogy ez a kistérség, ez a város továbbfejlessze azokat a lehetőségeit, amelyek 
itt adottak, pl. a mezőgazdaságot. Szomorúan hallom, hogy képviselő úr visz-
szautasít olyan kijelentéseket, amelyekben már előrelépés történt, és a mi kis-
térségünk fejlődését segíti elő. Azt javaslom képviselő úrnak, tájékozódjon 
jobban, a kampány igenis egy politikai tevékenység, és az a párt, amely támo-
gatja ezt az urat, valószínűleg nem csak beszél, hanem valamilyen tettet, tevé-
kenységet tesz az ott leírt mondatok mögé.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A tájékozódásomat valószínűleg önkormányzati képviselőként a testületben és 
a bizottságokban tehetném meg. Sem a bizottságok, sem a testület ilyenről nem 
tárgyalt. Tehát információimat legfeljebb csak illegálisan szerezhettem volna 
meg, ilyen utakra pedig nem lépek. Szeretném még hozzáfűzni, emlékszem, 
hogy a miniszterelnöki látogatás után hogyan történt ez a megajánlás. Az elke-
rülő úttal kapcsolatos, minisztériumnak felküldött levél, az arra kapott válasz 
egyáltalán nem mutatja azt, hogy a miniszterelnök úrtól a Fejlesztési Miniszté-
riumig eljutott volna a püspökladányi igény. Ugyanis az a válasz kifejezetten 
csak arról szól, hogy elismeri az eddig megtörtént lépéseket, de egyetlen mon-
dattal nem utal arra, hogy ők milyen lépéseket kívánnak tenni. És az elkerülő 
út az csak egy dolog. Tehát azt tudom erre mondani, hogy egy ilyen megfogha-
tatlan ígéret, amelyben annak a veszélye is fennáll, hogy gyakorlatilag a jelölt 
úr a miniszterelnökre hárítja a felelősségét annak, hogy ha Püspökladány nem 
úgy fejlődik, mint ahogy Ő itt most megígérte. Az a kifejezés, hogy „a minisz-
terelnök asztalán van” annyit jelent, hogy ha a miniszterelnök jót álmodik, ak-
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kor lesz belőle valami, ha rosszat álmodik, akkor nem lesz. Ilyen kifejezések-
kel ne operáljunk, a miniszterelnök asztalán légy is lehet.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Köszönjük ezt a szép megfogalmazást. Úgy gondolom, hogy ha valamit nem 
tudunk letenni az asztalra, bárkinek az asztalára, akkor legalább maradjunk 
csendben. Amennyiben nem tudom elősegíteni valakinek a munkáját, ami po-
zitív, ami előrevisz, akkor csendben maradok, nem pedig azért dolgozom, 
hogy ne sikerüljön valami. Képviselő úr, én nem így ismertem meg Önt. Mi 
nagyon sokat szoktunk tárgyalni, és azokon a megbeszéléseken képviselő úr 
soha nem így nyilatkozik meg. Mindig a támogatásáról biztosít, egyetért az 
elképzelésekkel. Ilyenkor itt a testületi ülésen pedig teljesen másfelé viszi a 
szót. Arra kérem képviselő urat, ne színészkedjünk. Amit négyszemközt vagy 
a képviselőtársaimmal beszélgetve elmond képviselő úr, azt közvetítse itt a 
testületi ülésen is. Amiket én Önnek bármilyen megbeszélésen elmondok, azt a 
képviselő-testületi ülésen is bármikor elmondom és felvállalom. Azért mert 
választás van, nem kell támadni. Itt a képviselőtársaimtól nem kapott semmifé-
le támadást, csak abban az esetben, ha provokált bennünket.  
 
SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok 
 
Ne ragozzuk ezt tovább, hiszen Kincses képviselő úr is tisztában van vele, 
hogy valószínűleg miniszterelnök úr elhessegette azt a legyet a mappáról, és 
biztosan áttanulmányozta az anyagot. Úgy gondolom, hogy nem hiába lett 
Püspökladány és térsége kiválasztva a Start mintaprogramra, amely egy köz-
munkaprogram, hiszen már kész adatokat tudtunk szolgáltatni, ami már készen 
volt, rendelkezésünkre állt. Ez is mutatja azt a lépéselőnyt, amit már ez a vá-
rosvezetés megtett, rajtra készen állt, nem ült tétlenül. Polgármester asszony 
intézkedett, ment utána. Miniszterelnök úr látogatása is erre ad teljes mérték-
ben bizonyságot, hogy igen, melléálltak Püspökladánynak és a kistérségnek, és 
támogatják a mi elképzeléseinket, beválasztottak bennünket ebbe a mintaprog-
ramba, és valószínűnek tartom, hogy meg is fog erre Püspökladány és a térség 
felelni. 
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Tudom én is, hogy vasárnap lesz a választás, de szeretném, ha elérnénk, hogy a 
kampány ennek az épületnek a falain kívül folytatódjon. Minden jelöltnek 
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megvan a lehetősége a választópolgárok tájékoztatására, úgy gondolom, hogy 
nekünk itt a napirendben szereplő dolgokkal kell foglalkoznunk. A közérdekű 
bejelentések és az interpellációk között pedig nyilvánvalóan a sürgősen meg-
oldásra váró ügyeknek, vagy olyan eseményeknek kell szerepelniük, amelyek-
ről hírt kell adni.   
Még egyszer kérem, hogy a kampányt ne itt folytasson. Kérem polgármester 
asszonyt, hogy ez ügyben senkinek ne adjon szót.  
 
KISS ZSIGMOND alpolgármester 
 
Nekem is az a véleményem, hogy a kampánynak nem itt kellene zajlania, ha-
nem kint a városban. Nem akartam felhozni azt a témát, hogy mi törvényes és 
mi nem törvényes, de ha már itt tartunk, szeretném elmondani, hogy az E.ON 
megkereste városunkat azzal, hogy bizonyos képviselőnek a fotója ki van rak-
va a villanyoszlopokra, holott erre semmiféle engedéllyel nem rendelkezik. 
Megkérem képviselő urat arra, hogy ne vetkőzzön ki önmagából minden egyes 
testületi ülésen. Amennyiben mondanivalója van, keresse meg a médiát, és ott 
nyilvánítsa ki a véleményét, ne pedig a testületi ülésen raboljuk egymás idejét 
olyan dologgal, ami nem ide tartozik. Foglalkozzunk a város ügyeivel, azokkal 
a problémákkal, amelyek nap mint nap felmerülnek.   
 
Kérdés 

 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Augusztus 25-én a képviselő-testület 86/2011. (VIII. 25.) számmal határozatot 
hozott arra vonatkozóan, hogy a református egyháznak átadott ingatlanok kár-
talanítására megítélt összegből 180 millió Ft-ot a működési hiány csökkentésé-
re fordít. A problémát abban találom, hogy az akkori indok és magyarázat sze-
rint olyan pénzről beszéltünk, ami még nincs itt. Legjobb tudomásom szerint 
ez a pénz még most sincs itt, és mi mégis úgy hoztunk határozatot, mintha er-
ről a pénzről rendelkezhetnénk. Mivel egy évvel ezelőtt a kötvény kibocsátása 
is úgy történt meg, hogy előtte már több pályázatot adtunk be a kötvény terhé-
re, ezért azt kell gondolnom, hogy ez a fajta indoklás enyhén szólva zavaros, 
hiszen kivételt és különbségeket teszünk e beérkezett pénzekről. Olyan határo-
zat is van, vagy legalábbis négy éven keresztül hangsúlyozott elv az előző cik-
lusból, hogy ingatlaneladások bevételeiből csak pályázati fejlesztésekre fordí-
tunk. Jelen esetben pedig az történt, hogy ingatlaneladásból származó bevétel-
ből működési hitelt fedeztünk vagy fedezünk, vagy nem is tudom, hiszen egy 
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másik napirendünkben mégiscsak a működési hitel terhére kívánunk bizonyos 
összeget előterjeszteni, aztán a szavazás eldönti, hogy mi ez. Úgy gondolom, 
ha most utólag döntünk áprilisban elfogadott napirend módosításáról úgy, 
hogy közben, augusztus 25-én egészen más irányt szabtunk ennek a forrásnak, 
akkor a legfinomabban fogalmazva sem járunk el következetesen. Amennyi-
ben így cselekszünk, és közben arra hivatkozunk, hogy a hitelkamatot nem 
vesszük igénybe, akkor mintegy 4 millió Ft-os kamatkülönbözet keletkezik, 
mondta ezt alpolgármester úr a múltkor, akkor jusson eszünkbe, hogy a két 
sportpályázat, tehát a futballpálya-felújítás, illetve a műfüves pálya kötvényből 
való önrész-finanszírozása pedig 6 millió Ft-os többletet jelent. Amíg így in-
tézzük a pénzügyeinket, addig gyakorlatilag minden egyes ilyen döntésünkkel 
mínuszba visszük az önkormányzatot. Talán meg kellene válaszolni az igazi 
kérdést: Milyen nyomás alatt döntött úgy az előterjesztő, és utána a testület, 
hogy a 180 millió Ft-ot mindenfajta alternatíva megjelölése nélkül a működési 
hitelbe fordította be? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Napirendi pontjaink között szerepel az Előterjesztés a 21/2011. (III. 31.) szá-
mú önkormányzati testületi határozat módosításáról. Ezt az anyagot a bizottsá-
gok megtárgyalták. Felhívnám a figyelmét képviselő úr, hogy abban az előter-
jesztésben az szerepel, hogy a beruházáshoz szükséges önerő a funkcióváltás 
címén kapott 180 millió Ft terhére fog megvalósulni. Képviselő úr, ezt az elő-
terjesztést azért kellett idehoznunk a képviselő-testület elé, mert ahogy képvi-
selő úr is elmondta, nincs még itt a pénz. Tehát a beruházást nem fogjuk tudni 
elkezdeni a jelenlegi testületi határozat alapján, mert nem áll rendelkezésünkre 
a 180 millió Ft, amit funkcióváltás címén kapunk meg december 31-ig. Tehát 
itt módosításra lesz szükség, azért került a képviselő-testület elé az előterjesz-
tés. Azt a pénzt, ami nem érkezik meg az önkormányzat számlájára, nem tud-
juk elkölteni, nem tudjuk odatenni bármilyen beruházás önerejére. A törvényt 
úgy alkották, hogy mindig a jelenlegi állapot szerint kell működnie az önkor-
mányzatnak. Mihelyt megérkezik a pénz, azonnal értesíteni fogok mindenkit, 
mert akkor ezt újra kell megint tárgyalnunk. Azt a határozatot, amelyet most 
módosítunk, lehet, hogy két hónap múlva újra kell módosítanunk, de lesz egy 
olyan határozat, ami alapján el tudjuk végezni a feladatainkat. Nem tudom en-
nél egyszerűbben elmagyarázni képviselő úrnak.  
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KISS ZSIGMOND alpolgármester 
 
Az önkormányzatnál van egy pénzügyi iroda, ahol nap mint nap azon dolgoz-
nak, hogy azokat a pénzeket, amelyek ide befolynak, megfelelő módon kezel-
jék, hogy a számlákat megfelelő időben kifizessék, illetve a megtakarításainkat 
a legjobb módon használjuk. Képviselő úr is tudja, hogy a pénzügyben, a 
bankszférában van egy nagyon egyszerű képlet, mégpedig, hogy a betéti kamat 
mindig kevesebb, mint a hitelkamat. Várhatóan hamarosan megérkezik ez a 
180 millió Ft a számlánkra, és ha ezt mi betesszük egy látra szóló betétbe, jó-
val kevesebb kamatot kapunk érte, mintha a működési hitel csökkentésére for-
dítjuk. Jelenleg ez látszik a legjobb megoldásnak. Sokszor előfordul, hogy a 
boltban abban a zsebemben, amelyikből fizetni akarok, nincs pénz. Ekkor át-
nyúlok a másikba, és abból fizetek. Ennél egyszerűbben nem tudom elmonda-
ni. Nekünk is egy kasszánk van. Megpróbáljuk úgy irányítani a dolgokat, hogy 
a legoptimálisabb betéti kamatot kapjuk meg az egyik oldalról, a kiadási olda-
lon pedig minél kevesebb kamatot kelljen kifizetnünk. A pénzügyi iroda veze-
tői minden nap azon fáradoznak, hogy a likviditásunkat megőrizzék, és ez ed-
dig sikerült, minden számlát ki tudtunk fizetni. Azt, hogy melyik zsebünkből 
fizessük ki a költségeket, vagy melyik betétbe helyezzük el a pénzünket, min-
den alkalommal a képviselő-testületnek kell eldöntenie.  
 
Interpellációk 

 
DURÓ FERENC képviselő 
 
A helyben termelt élelmiszer helyben történő hasznosítása érdekében arra kér-
ném polgármester asszonyt, támogassa azt, hogy az élelmezésvezetők felvásár-
lási jegyen vegyék át a termelők által megtermelt árut, és ezzel segítsék a csa-
ládi gazdaságokat. 
 
Kérem, hogy az önkormányzat támogassa magaslesek felállítását a zártkertek-
ben. A mezőőrök így eredményesebben tudnák végezni a tevékenységüket.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A Mikes u. 1/C. számú ház előtt a járda megsüllyedt, és a járda széle egy jó 
darabon letört. Emiatt az egyik babakocsi belefordult az úttest szélén lévő 
árokba. Minél hamarabbi intézkedést kérek a balesetveszély elhárítása érdeké-
ben.  
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Az állomás épületéből kilépve nem látszik sem az autóbuszmegálló, sem az azt 
jelző tábla sötétedés után. Mivel nincs megvilágítva ez a terület, a menetrendet 
– főleg az idősebbek – nem látják elolvasni. Találjunk megoldás a terület meg-
világítására. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
2006 augusztusában az akkori képviselő-testület létrehozta a Püspökladányi 
Vagyonkezelő Holding Kft-t. 5 év múlt el azóta, és a vagyonkezelő kifejezés 
miatt szeretnék interpellálni, mert azt tapasztaljuk, hogy nyilvánvalóan külső 
hatások következtében a vagyonkezelés, vagyongyarapítás a holding keretei-
ben nem történik. A holding kft ilyen jellegű működése okafogyottá vált. En-
nek az 5 éves működési folyamatnak az értékelését várnám el a testülettől, il-
letve azokat a javaslatokat kellene meghoznunk, hogy hogyan tud majd ezentúl 
hatékonyan működni a püspökladányi ingatlanvagyon. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Egyetértek azzal, hogy helyi gazdálkodók szállítsanak be, de utána kell járni, 
hogy lehetséges-e ez, illetve rendelkeznek-e ezek a termelők azokkal a jogo-
sítványokkal, hogy különböző helyekre beszállítsanak? Megígérem, hogy utá-
na fogok nézni, és tájékoztatni fogom képviselő urat. Nagyon örülök a kezde-
ményezésnek. Beszéltünk már korábban is erről képviselőtársaimmal, de min-
dig volt valami akadálya, hogy ezt nem tudtuk megvalósítani.  
 
Engem is megkerestek a mezőőrök a magaslesekkel kapcsolatban, amiről job-
ban rálátnának a területükre. A gazdák elmondása szerint most is vannak olyan 
magasabban fekvő területek, amelyekről jól be lehet látni a környéket. Arra 
kérem a hivatalt, vizsgálja meg, mennyibe kerül egy ilyen magaslesnek az el-
készítése, illetve ha vannak tényleg ilyen magasabban fekvő területek, akkor 
mérlegeljünk. Képviselő úrnak van-e erről információja a gazdáktól? 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Mivel magasak a növények is, ezáltal nem lehet megfelelően belátni a terüle-
tet. Úgy gondolom, hogy itt szóba jöhetne az is, hogy esetleg az ERTI-től sze-
reznénk be faanyagot a magaslesekhez, illetve az ipari iskola elkészíthetné 
azokat. Nem kell itt olyan nagy beruházásra gondolni.  
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Természetesen én sem gondolok nagy beruházásra. Egyébként folyamatosan 
tárgyalunk a mezőőrökkel, akik több javaslattal is előálltak. Szeretném meg-
említeni, hogy október 1-jétől november végéig, vagyis a betakarítás végéig 
megerősítetten fognak a mezőőrök járőrözni, ebben néhány közmunkás fog 
nekik segíteni. Legközelebb írásban fogjuk kérni a mezőőröket, hol látnak arra 
lehetőséget, hogy ezek a magaslesek elkészüljenek.  
 
A Mikes u. 1/C. szám előtti járda kijavítására azonnali intézkedést kérek a Vá-
rosfejlesztési Irodától.  
 
Az állomás előtti buszváró megvilágítását meg fogjuk vizsgálni, és megtesszük 
a szükséges intézkedéseket.  
 
A Holding Kft 2006-ban, a választások előtt két hónappal alakult. Mi már ak-
kor mondtuk, hogy nincs rá szükség. Szeretném visszapasszolni a kérdést, mi-
ért volt arra szükség, hogy a választások előtt két hónappal megalakítsák a 
Holding Kft-t? Ez legyen költői kérdés, mert nem várok rá választ.  
 
 
2. Napirend 
 
NAGY ILDIKÓ intézményvezető szóbeli kiegészítése 
 
Egy pontosítást szeretnék tenni. A közösségi pszichiátriai ellátásról szóló 
anyagrészben a speciális stratégiák felsorolásánál elírás történt, „az öngyilkos-
ság kockázatának segítése” szövegrész helyesen így hangzik: „az öngyilkosság 
kockázata megelőzésének segítése”.  
 
DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő 
 
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a beszámolót megtárgyalta, és elfoga-
dásra javasolja. Továbbá megköszöni az intézményvezető áldozatkész és szín-
vonalas munkáját.  
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Köszönetemet szeretném én is kifejezni intézményvezető asszonynak és mun-
katársainak azért a munkáért, amit végeznek. Ezt a köszönetet úgy vegye, hogy 
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visszajelzéseim vannak az idős emberektől, az arra rászorulóktól, hogy milyen 
precízen, pontosan, jól, és odafigyeléssel végzik a munkájukat. Az ő vélemé-
nyüket tolmácsolom, de magam is így gondolom. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A beszámoló nagyon részletes, a megszokott információkat alaposan tartal-
mazza, és el lehet benne igazodni. Látjuk, hogy milyen sokrétű tevékenységet 
folytat ez a szolgálat, feladatuk egyre bővül, egyre több munkát kell ellátniuk. 
Megháromszorozódott például azoknak a fiataloknak a létszáma, akikkel fog-
lalkozniuk kell, és súlyosbodnak is a problémák. Ettől független azzal a lét-
számmal, amivel dolgoznak, úgy gondolom, hogy maximálisan ellátják a fel-
adatukat.  
Polgármester asszony is említette, hogy ismét segélyszállítmány érkezik Püs-
pökladányba, melynek a koordinálását szintén ez a szolgálat végzi. Egyedüli 
problémaként azt róttuk fel számukra, hogy a nyilvántartás legyen egy kicsit 
átláthatóbb és összerendezettebb, mert az ő nyilvántartásukat, és az önkor-
mányzat nyilvántartását egy kicsit gondosabban kellene összehangolni, hogy 
ne forduljon az elő, hogy egy család akár 5 csomagot is kaphat, egy másik csa-
lád pedig esetleg kimarad. Egyébként nagyon alapos, nagyon átgondolt, és in-
formációkkal telített a beszámoló. Szeretném én is megköszönni az ott dolgo-
zók áldozatos munkáját, és további jó munkát kívánok nekik.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

A beszámoló nagyon részletes, nagyon átfogó. Tájékoztat bennünket az intéz-
ményben folyó munkavégzésről. Magam is megköszönöm intézményvezető 
asszonynak és kollégáinak a munkáját. Az önkormányzat továbbra is nagyon 
számít az intézményre, akár programok szervezésében, akár az élelmiszersegé-
lyek osztásánál. Kívánok Önöknek nagyon jó munkát, és nagyon jó egészsé-
get.  
 
Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon.  
 

A szavazás eredménye: 10 igen szavazat. 
 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolóját egyhangú-
lag elfogadta. 
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3. Napirend 
  
MATKÓ JÓZSEF falugazdász szóbeli kiegészítése 
 
Júniusban egy havária-szerű esőzés volt Püspökladányban, ami a TIVIZIG mé-
rése alapján 137 mm volt. Nyilván ez a városban másként alakult, mint a határ-
részben. Talán ennyivel szeretném kiegészíteni a tájékoztatót.  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is megtár-
gyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót, mely az előző évek gyakorlatá-
hoz hasonlóan precíz, pontos. Mint ahogy a tájékoztató utolsó bekezdésében a 
falugazdász megköszöni azt, hogy a bizottság munkájában részt vehet, én is 
szeretném megköszönni ezt az együttműködést. Óriási szükség van a falugaz-
dász munkájára, nagyon sok segítséget kapnak tőle a gazdálkodók. Kérem 
tolmácsolja jókívánságaimat az irodában dolgozóknak is. 
 
Kérdések 

 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A beszámolóban szerepel, hogy a parlagon lévő szántóterület nagysága to-
vábbra is jelentősnek mondható. Mi ennek az oka, és hogyan lehetne rajta vál-
toztatni? 
 
MATKÓ JÓZSEF falugazdász az alábbi választ adta 
 
Kovács Krisztina képviselő kérdésére 
 
Mindenki tudja, hogy az elmúlt évben milyen jelentős mértékű belvízproblé-
mával küszködött a térség, ezen belül Püspökladány. Mondhatjuk, hogy egy 
„lavor” alján vagyunk, ide fut össze egy hatalmas vízgyűjtő terület belvize a 
Futaki és a Sárréti csatornán keresztül. A gazdák nem tudtak az elmúlt ősszel 
vetni, ezáltal nyilván nőtt a parlagon maradt terület nagysága. Annyiban nor-
malizálódott a helyzet, hogy a tavasszal 2-3000 hektáros be nem vetett terület 
nagysága június elejére jelentősen csökkent. Remélhetőleg ősszel azokat a te-
rületeket is be tudják vetni, amelyeket már két éve nem lehet megközelíteni, 
gondolok itt pl. a Sándor-szigeti határrészre, amelyet tulajdonképpen szükség-
tározóként használt a TIVIZIG.  
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DURÓ FERENC képviselő 
 
A tájékoztató szerint városunkban 3004 fő rendelkezik őstermelői igazolvány-
nyal, melyet 590 fő érvényesített meg. Miért van ez az adat? Hogyan tudná 
segíteni az önkormányzat az őstermelők tevékenységét? 
 
MATKÓ JÓZSEF falugazdász az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Az őstermelői igazolvány 1997 óta létezik. Mindenki tudja, hogy akkor nem 
ilyen volt a gazdasági helyzet. Akkor például 187 csarnokba járó tejtermelő 
volt, illetve lényegesen nagyobb volt az állatállomány, ami azóta folyamatosan 
csökken. Az igazolványok azóta is léteznek, de csak betétlappal érvényesek. 
Természetesen bármikor érvényesíthetők. Támogatást szűk 600 fő vesz igény-
be, nagyjából ennyi a konkrétan árutermelést folytató őstermelő is. 
 
Kedvező irányba változott az állattartásról szóló rendelet. A körzetekben tart-
ható állatlétszám maximalizálása pozitív irányba változott az elmúlt időszak-
ban. Ennek van árnyoldala is, például a trágyakezelés. Egy-két probléma adó-
dik ebből, de nem ez a jellemző Püspökladányra. Sajnos nagyobb létszámban 
tartanak hobby állatot, mint haszonállatot.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Örömmel olvastam a tájékoztatóban, hogy márciusban 60-65%-os mértékű tá-
mogatást vehettek igénybe a mikrovállalkozások, illetve, hogy a tejtermelők-
nek kiegészítő támogatást adott a kormány, illetve különleges támogatást is 
igénybe vehettek. Ezen kívül júniusban a nem termelő mezőgazdasági beruhá-
zások megvalósításához kérelmeket adhattak be a gazdák.  
A nagy esőzések rosszul érintették a gazdákat, és én úgy gondolom, hogy az 
önkormányzatnak a közeljövőben fontos feladata lesz, hogy megoldjuk a bel-
vízproblémákat a városban és a mezőgazdasági földeken is.  
A falugazdász a tájékoztatóban felhívja egy problémára a figyelmet: „Tovább-
ra is probléma, hogy az itt található szivattyútelep a kritikus időszakban nem 
üzemelt folyamatosan.”. A bizottságoknak, a falugazdásnak, az önkormány-
zatnak le kell ülnie, meg kell beszélnie ezt a témakört, és amennyiben lehető-
ség van rá – akár felettes szervek bevonásával -, mindenképpen intézkedni kell 
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arról, hogy a nagy esőzések idején ezek a szivattyútelepek kint a határban is 
működjenek. 
A beszámolót nagyon jónak, átfogónak tartom. Elfogadásra javaslom. 
 
Aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 10 igen szavazat.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a falugazdász tevékenységéről és a 
város mezőgazdaságáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
4/a. Napirend 
 
SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadás-
ra javasolja.  
A magam részéről örömmel vettem, hogy az egyesület pályázik. Mivel püs-
pökladányi és környékbeli fogyatékkal élő gyermekeket, fiatalkorúakat foglal-
koztatnak nap mint nap, úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatnunk kell 
a törekvéseiket.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 10 igen szavazat. 
 
93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet sze-
rinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális 
Egyesülettel a „Napfényes” Sziget Integrált Intézményben gondozott, 
püspökladányi lakóhelyű fogyatékkal élő személyek nappali ellátásának 
támogatására.  
Püspökladány Város Önkormányzata az Intézmény működési költségéhez 
évi 100.000 Ft összeggel járul hozzá. 
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Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírásá-
ra. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/b. Napirend 
 
LENGYELNÉ TÓTH MÁRIA intézményfelelős szóbeli kiegészítése 
 
A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szin-
te minden évben azzal a kéréssel fordul a fenntartóhoz, hogy különösen a szak-
iskolai és a szakképzési osztályok esetében lehetősége legyen a maximális osz-
tálylétszámot túllépni. Ennek az elmúlt években az volt az indoka, és most is 
az, hogy ebben a képzési formában nagyon instabil a beiskolázás. Azok a gye-
rekek, akik ebbe a képzési formába bekerülnek, nemegyszer olyan iskolaláto-
gatási szokásokkal rendelkeznek, hogy nagyon esetleges az, egyáltalán eljön-
nek-e az iskolába. Így nagyon sokszor még szeptember második felében sem 
valós létszámadat az, amit adminisztratíve tudunk produkálni. Tehát azt mond-
juk, hogy van egy osztályban x létszámú gyermek, és ez a közoktatási törvény 
szerint túllépné a maximális osztálylétszámot, de a valóságban ezek közül a 
gyermekek közül sajnos nagyon sokan elkerülnek, pl. átmeneti nevelésbe, és 
akkor egy másik településen folytatják a tanulmányaikat. Erre most is volt pél-
da. Célszerűnek látszik, és ez minden évben beigazolódott az október 1-jei kö-
telező statisztikai létszámadat szolgáltatásnál, hogy ezek az osztálylétszámok, 
amikor „beállnak”, nem haladják meg a törvényben megengedett azon létszá-
mot, ami fenntartói engedéllyel túlléphető. Ahogy az előterjesztés is tartalmaz-
za, hogy az önkormányzat, mint fenntartó számára költségvetési szempontból 
ez a lépés kifejezetten előnyös, hiszen minél magasabb osztálylétszámmal 
számolunk, annál kedvezőbb a finanszírozás. Szakmai kihívást az iskola szá-
mára jelent. Törvényes akadálya ennek a túllépésnek nincs jelenleg.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az 
intézményfelelős asszony által is elmondott indokok alapján a határozati javas-
latot elfogadásra javasolja. 
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 10 igen szavazat.  
 
94/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Karacs 
Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium induló év-
folyamán a következő esetekben engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete szerint meghatározott maximális 
osztálylétszámtól való eltérést. 
 
Sorsz. Az osztály megnevezése Maximális létszám Az eltérés mértéke 

1. a 9/1. szakiskolai osztály 30 fő 20 + 10% 

2. az 1/9. C szakképző osztály 35 fő 20 + 10% 

3. az 1/9. D szakképző osztály 35 fő 20 + 10% 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 

Nemesné Nagy Erika igazgató 
 
 
4/c. Napirend 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést, 
és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az anyagot megtárgyalta, és a határozati 
javaslat elfogadását támogatja.  
Úgy gondolom, hogy amennyi törvényileg jár az iskolának, azt meg kell kap-
nia, ezen kívül az önkormányzat a nem kötelező feladatai között minden évben 
támogatja az egyházakat.  
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BORSOS LÁSZLÓ képviselő 
 
A bizottságok hosszasan, illetve vitázva tárgyalták ezt az előterjesztést. Ott 
elmondtam a véleményemet, hogy miért kellene támogatnunk a határozati ja-
vaslat egyes pontjait, illetve azt is, amit az előterjesztő nem támogatás címszó 
alatt a 3. pontban megfogalmaz.  
Tényeket szeretnék most közölni, és más síkon próbálok érvelni, mint a bizott-
sági üléseken. Leszögezi az előterjesztés, hogy az állami normatívát megkapja 
az önkormányzati, illetve az egyházi fenntartási intézmény is, ugyanolyan mér-
tékben. Külön taglalja, hogy az önkormányzat az egyes kedvezményeket miből 
finanszírozza, vagyis, hogy kap-e rá támogatást vagy nem. Külön kiemelném 
az úszásoktatásra vonatkozó részt. Azt írja az előterjesztő, hogy teljes mérték-
ben saját forrásból biztosítja, mivel a feladatra állami támogatást nem kap. Ez 
azt jelenti, hogy az az állami normatíva, amit az önkormányzati fenntartású 
intézményre az önkormányzat, mint fenntartó kap, az csak töredéke annak, 
mint amennyibe kerül. Bizottsági ülésen szóba került ez, és kb. 40% az a mér-
ték, amit az önkormányzat a saját forrásából biztosít. Hasonló helyzetben van 
az egyházi fenntartású intézmény is. Szinte biztos, hogy ott sem jönnek ki ab-
ból a normatívából, ami jár a gyermekek után, illetve a feladatra.  
Visszakanyarodnék az úszásoktatásra. Amikor elfogadtuk a költségvetésünket, 
akkor 800 eFt-ot határoztunk meg arra, hogy az önkormányzat saját forrásából 
a gyermekek úszásoktatását támogatja. Amikor ez elfogadásra került, az a lét-
szám, amely most az egyházi fenntartású intézményben van, benne volt az ön-
kormányzati fenntartású intézmények létszámában. Tehát az úszásoktatás te-
kintetében úgy gondolom, hogy ugyanezekre a gyermekekre, akik az egyházi 
intézményben tanulnak most, megszavaztuk ezt a támogatást. Elvi döntésről 
van szó, hiszen a határozati javaslat szerint ez a támogatás csak 2011-re vonat-
kozik, tehát az ez évből maradt három hónapra. Azért döntött így az előterjesz-
tő, mert 2012-től változhat a fenntartó. Az állam – ismereteim szerint – 2011. 
január 1-től ezt a feladatot átveszi az önkormányzattól, vagyis nem lesz kötele-
ző feladat. Most is hangsúlyozom, hogy elvi döntésről van szó, csak külön so-
ron kellene szerepeltetni az összeget, lebontva erre a létszámra. 100 eFt alatti 
összegről van szó. Egyébként azt sem tudjuk, hogy egyáltalán igénybe venné-e 
az egyházi fenntartású intézmény, de lehetőséget kapna rá.  
A sportcsarnok-használat tekintetében szintén úgy fogalmaz az előterjesztő, 
hogy szinte teljes egészében saját forrásból biztosítja. Erre szintén nem lehet 
azt mondani, hogy az állami normatívából biztosítjuk a sportcsarnok használa-
tát. Ezt is az önkormányzat adja plusz juttatásként az általa fenntartott intéz-
ménynek. Sőt, nem csak az intézmény, hanem a DSK, illetve sportegyesületek 
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számára is. Ez több, mint 6 millió Ft-os összeg, és a költségvetés megszavazá-
sakor ezek a gyermekek még ugyanúgy az önkormányzati intézménybe jártak. 
Tehát ezt a lehetőséget is biztosítanunk kellene számukra 2011. év hátralévő 
időszakára.  
Más az étkezési hozzájárulás. Úgy gondolom, ezen valóban lehet vitatkozni. 
Mivel a saját intézmény biztosítja a gyermekek számára az étkezést, ha más 
számára biztosítja, a rezsiköltséget is fel kell számolnia. Itt valóban helyes az, 
hogy az önkormányzat a 40 Ft + ÁFA támogatást más összegben határozná 
meg. Azonban itt is elvi döntésről van szó, mert kevesebb összeg, de úgy gon-
dolom, hogy az egyházi iskolába járó gyermekek is püspökladányi lakosok, 
illetve püspökladányi választópolgárok gyermekei, csak olyan intézménybe 
járnak, ahol más a fenntartó.  
Mind a két bizottsági ülésen kértem, a 3. számú napirendet bontsuk meg oly 
módon, hogy külön szavazzunk arról, hogy az önkormányzat az egyházi fenn-
tartású intézménybe járó gyermekek úszásoktatását, sportcsarnok-használatát, 
illetve étkezését támogatja-e. Úgy gondolom, hogy támogatni kellene az 
úszásoktatást és a sportcsarnok-használatot. A határozati javaslat 3. pontjában 
szereplő mondatrész „jogszabályi háttérre figyelemmel” azt sugallja, hogy van 
olyan jogszabályi háttér, ami megtilthatja esetleg az önkormányzat részére, 
hogy ezt megtegye. Nincs ilyen, tehát nincs jelentősége ennek a mondatrész-
nek.  
Módosító indítványom a határozati javaslat 3. pontjához, hogy külön szavaz-
zunk az étkezési hozzájárulásról, a sportcsarnok igénybevételéről, illetve az 
úszásoktatásról. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Három perce várom, hogy valaki az SZMSZ-re hivatkozva azt mondja, hogy 
letelt az 5 perc. Úgy látszik, hogy nem vagyunk egyforma képviselői a testü-
letnek. Azt kell gondolnom, hogy ezentúl mindenki annyit beszél, amennyit 
akar.  
A bizottsági üléseken én is hallottam ezt a javaslatot. Ott még egy kardinális 
mondat is elhangzott, mégpedig hogy minden gyermek egyenlő. Lelki szeme-
ink előtt igen, azonban úgy szól ennek a törvénynek az egyik paragrafusa, 
hogy a közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és 
támogatáson túl kiegészítő támogatásra jogosult. Vagyis a jelenlegi kormány, 
amely mint tudjuk, a családi adókedvezmény révén a gazdag családok gyerme-
keit többszörösen támogatja, a szegény családok gyermekeit sújtja, még egy 
1,8 tizedes szorzóval is megtámogatja az egyházi iskolába járó gyermekeket.  
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Tehát a minden gyermek egyenlő úgy néz ki, hogy az önkormányzati iskolába 
járó gyermek gyakorlatilag 0,55 gyermeknek számít. Ezek után még mi támo-
gassuk az egyházat? Úgy gondolom, hogy megtesszük mindenfajta módon, 
még önként vállaltan is, ettől tovább nem nyújtózkodhatunk.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Úgy gondolom, hogy az előterjesztés nagyon szépen felvázolta a törvényi hát-
teret. Az úszásoktatás az intézményekben testnevelésórák vagy tömbösített 
órák keretében zajlik, tehát iskolai keretek között. Az önkormányzatnak az ál-
tala fenntartott intézményeket kell megfelelő szinten működtetnie. A fejkvóta 
az állami iskolákban 1, míg az egyházi fenntartású iskolákban 1,8. Ennek oka, 
hogy az egyházi fenntartású iskolák is tudjanak működni, hiszen nem rendel-
keznek kiegészítő bevételekkel. Úgy gondolom, hogy az 1,8 tizedes kvótának 
elégnek kell lennie ahhoz, hogy az iskola megoldja azokat az oktatási, nevelési 
feladatait, amelyeket szeretne. Amennyiben úszást szeretne, akkor annak meg 
kell teremteni a feltételeit, mint ahogy az önkormányzat is megteremti azt. Az 
úszásoktatás azért került be a támogatottak körébe, mert nem volt elég az in-
tézmények létesítménye, ahol testnevelésórákat lehet tartani. Túl sok volt a 
gyermek és az osztály ahhoz, hogy beférjenek a meglévő tornatermekbe és a 
sportcsarnokba. Itt már hozzá is kapcsolódnék a sportcsarnok használatának 
támogatásához, hiszen mivel nem fértek be az osztályok a tornatermekbe, ki 
kellett menni a sportcsarnokhoz, és ott órát tartani. Csak ezeket támogatja 
pluszban az önkormányzat, hiszen a délutáni edzésekre, szakedzésekre min-
denkinek lehetősége van, az egyházi iskolában tanuló gyermekeknek is. Ezek 
ingyenesek, csakúgy, mint a sportági szakszövetségi edzések.  
Elvileg lehet, hogy igaza van Borsos képviselőtársamnak, de én a gyakorlati 
gondolkodás híve vagyok. Nekünk fenn kell tartanunk a saját intézményeinket, 
mert ez a kötelességünk, alapfeladatunk. Az önkormányzatnak 38%-ot kell 
hozzátennie az állami normatívához, ezt megkapta az egyházi intézmény az 1,8 
tizedes fejkvótával. A sportcsarnoknál pedig azok, akik iskolán kívül szeretné-
nek sportolni, azok most is igénybe vehetik a sportcsarnokot. Nem látom indo-
koltnak, hogy a határozati javaslat 3. pontját megbontsuk. Számomra is min-
den gyermek egyforma, ezért gondolom, hogy lehetővé kell tenni mindenkinek 
a sportolást és az úszást, de meg kell gondolni, hogy miből finanszírozzuk. 
Nem támogatom a módosító indítványt.  
 



 

33 

BORSOS LÁSZLÓ képviselő 
 

Kincses képviselő úrnak szeretném mondani, hogy nem mértem az időt való-
ban, de ez most tipikusan a „bagoly mondja verébnek” esete. Képviselőtársaim 
igazolhatják, hogy nem jellemző rám az időkeret túllépése.  
 

Az egyházi fenntartású intézmény gyermekei számára mindkét esetben jóval 
100 eFt alatti összegről van szó erre a három hónapra, és még nem is biztos, 
hogy élnének a lehetőséggel.  
Hivatkoztam a költségvetésünkre. Az úszásoktatásra meghatározott összeg a 
teljes, akkori létszámra vonatkozott. Tehát, ha most nem szavazzuk meg az 
úszásoktatás, illetve a sportcsarnok-használat támogatását, akkor ezt az össze-
get csökkenteni kell, hiszen kevesebben veszik igénybe. Még egyszer mon-
dom, hogy nem biztos az, hogy igénybe veszi az egyházi iskola ezeket a támo-
gatásokat, de egy gesztus lenne az önkormányzat részéről.  
 

Természetesen lehetősége van az egyházaknak más forrásokhoz jutni, és ezt 
meg is fogja tenni. Tehát az étkezési támogatásban nem fognak elmaradni az 
önkormányzati támogatású intézményektől. 
 

A módosító indítványomat fenntartom. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 

Az én időmben a pedagógiai programban még benne volt az úszásoktatás. 
Gondolom, ez még mindig így van. A pedagógiai programot a képviselő-
testület fogadta el, tehát nincs miről beszélni.  
Az valóban igaz, amit mond képviselő úr a költségvetésről, de megváltozott a 
helyzet. Lehet, hogy az úszásoktatásban nem 360, hanem csak 320 gyermek 
vesz részt, de ugyanannyi csoportban. A csarnokra ugyanezt mondhatjuk, hogy 
kisebb létszám ugyan, de ugyanolyan időintervallumot vesz igénybe.  
Azt kellene megérteni, hogy támogatjuk az egyházat, de nem szabad elfelejte-
ni, hogy abban az iskolában a fenntartó az egyház, itt pedig az önkormányzat.  
 
SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok 
 

Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy nyilvánvaló, természetesen a mi gyerme-
keink ők is, és amit törvényesen meg tudunk adni, azt meg is adjuk. Ezeket a 
lehetőségek, amit a város tud nyújtani, az egyházi intézményben tanuló gyer-
mekek is igénybe vehetik. Az megállapodás kérdése, hogy milyen forrásból, 
hogyan tudják finanszírozni, óhajtják-e igénybe venni vagy nem. Amennyiben 
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erre igény van, a vezetők dolga, hogy egymással megbeszéljék. Gondolok itt a 
fürdő és a sportcsarnok használatára. Mivel más a fenntartó, mindenki onnan 
kalapozik, ahonnan tud.  
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Sokat gondolkodtam, hogy hozzászóljak-e, hiszen az előterjesztés bizottsági 
támogatással került a képviselő-testület elé. Azért gondolkoztam ezen, mert 
korábban az a vád ért, hogy érintett vagyok. Talán nem is kellene ilyen ügyben 
szavaznom. Nem tudom, mi okán vagyok érintett. Egyébként mindenki érintett 
így van úgy. Majdnem azt mondhatnám, hogy a testület erről nem is dönthetne.  
 
Az utóbbi napokban megnéztem az interneten hozzáférhető anyagokat a más 
városokban most induló egyházi fenntartású iskolákkal kapcsolatos megálla-
podásokat, illetve anomáliákat. Mindamellett, hogy azt gondolom, hogy ezt az 
előterjesztést támogassuk, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, olvassa el eze-
ket a hozzáférhető anyagokat, gondolok itt Balmazújvárosra, Karcagra, vagy 
akár Békés megyére, esetleg a Dunántúlon induló egyházi fenntartású intéz-
mények és az önkormányzatok kapcsolatára.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Több egyeztető tárgyaláson vett részt az önkormányzat az egyház képviselői-
vel. Úgy gondolom, azok a megbeszélések mindig előre vittek bennünket. Vol-
tak olyan nehézségei az egyháznak, amit sikerült orvosolnunk, sikerült megbe-
szélnünk. Ezeken az egyeztető tárgyalásokon lehet, hogy kis lépéseket tettünk 
előre, de mindig egy konszenzusra törekvő, és a megállapodásokon alapuló 
megbeszéléseken vettünk részt. Minden egyeztető tárgyaláson azzal kezdtem a 
mondanivalómat, hogy polgármesterként az önkormányzati intézményeinket 
kell elsősorban képviselnem, azokért kell kiállnom, de elő kell segítenie azt az 
önkormányzatnak, hogy az egyházi iskola is elinduljon szeptember 1-jétől. 
Minden egyes megbeszélésen ez vezérelt, mindig ehhez tartottam magam. 
Minden szavamért, mondatomért vállalom a felelősséget. Az egyház kétszer 
kért meg, hogy presbiteri üléseken vegyek részt, ezekre nagyon szívesen el-
mentem, ahol a presbiterek kérdéseket tettek fel. Ezekről az ülésekről beszá-
moltam a polgármesteri tájékoztatóban. Mindig korrekten próbáltam viselked-
ni. Úgy gondolom, hogy mint tárgyalópartner, az egyházzal semmiféle konflik-
tust nem generáltam. Mindig a megegyezés felé vittem a beszélgetéseket, illet-
ve hogy konszenzusra jusson a két fenntartó intézmény.  
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A határozati javaslat 1. pontjában szereplő 1.000 Ft/fő tanévkezdési támoga-
tásról nem volt szó egyetlenegy egyeztető tárgyaláson sem, de úgy gondolom, 
mint ahogy Kincses képviselő úr is elmondta, minden püspökladányi gyer-
meknek ugyanazokat a feltételeket kell megkapnia az önkormányzattól. Ezt a 
támogatást – iskolalátogatási igazolás ellenében - megkapják az általános isko-
lások, a középiskolások, és a felsőoktatásban tanulók is. Tehát úgy gondolom, 
hogy az önkormányzat részéről történtek intézkedések.  
 

A 2. pontban szereplő utaztatási szolgáltatás is egy nagyon egyszerű kérdés. 
Az önkormányzat vállalta azt, hogy az alsó tagozatosoknak ingyen buszjáratot 
biztosít, tehát ingyen járhatnak be az önkormányzati iskolába. Itt nem a gyer-
mekek után fizet az önkormányzat, hanem szolgáltatásért, ami azt jelenti, hogy 
teljesen mindegy, hogy a buszra 10 vagy 15 gyermek száll fel. A részleteket 
pedig ezzel kapcsolatban meg tudjuk beszélni.  
 

Az úszásoktatással, sportcsarnok-használattal, illetve az étkeztetéssel kapcso-
latban viták alakultak ki a bizottsági üléseken. Úgy gondolom, hogy ezek ön-
ként vállalt feladatok. Amikor úszásoktatásról beszélünk, az nem azt jelenti, 
hogy minden gyermeknek kifizetjük az úszásoktatását, hiszen lehet, hogy az 
egyik osztály minden héten igénybe veszi az uszodát, míg a másik osztály 
egész évben egyszer sem. Ugyanígy van ez a sportcsarnok esetében is.  
 

Az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzati törvény 89. § (1) bekez-
dése szerint „A helyi önkormányzat a más által fenntartott intézmények műkö-
déséhez támogatást nyújthat.”.  
 

Püspökladány Város Önkormányzata a Református Egyháznak és a Katolikus 
Egyháznak is 350 eFt támogatást nyújtott ebben az évben. Ez a költségveté-
sünkben szerepel. Ezen kívül az elmúlt képviselő-testületi ülésen a féléves be-
számolóban, illetve a kiegészítéseknél volt egy olyan tétel, hogy mivel a Re-
formátus Egyház az önkormányzathoz fordult segítségért a megnövekedett 
munkájuk, illetve a pénzügyi helyzetük miatt, az önkormányzat pluszban még 
100 eFt támogatásban részesítette. Úgy gondolom, ez is gesztusértékű volt. 
Úgy gondolom, hogy az önkormányzat a továbbiakban is a teljes együttműkö-
désre törekszik, amiben tud segíteni, és lehetősége van, megteszi. Sajnos 
azonban minket is behatárol a költségvetés. Jó lenne, ha bárki idejön, minden-
kit tudnánk támogatni. Azért ülünk itt, hogy mérlegeljük ezeket a dolgokat. 
Olykor-olykor nagyon nehéz ez a döntés. Elősegítettük azt, hogy minél zökke-
nőmentesebb legyen az egyház és az önkormányzat kapcsolata, és én a továb-
biakban is ezen fogok dolgozni, bízom benne, hogy a képviselőtársaim is. Ké-
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rem, hogy a döntésnél azt is vegyük majd figyelem, hogy a Református Egyház 
már kapott ebben az évben az önkormányzattól 350 eFt, valamint 100 eFt tá-
mogatást.  
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Az SzMSz szerint a módosító indítvány napirendre vételéről a képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha a képviselő-testület napi-
rendre veszi a módosító indítványt, akkor lehet róla érdemben szavazni.  
 
A határozati javaslat 3. pontjába a „jogszabályi háttérre figyelemmel” szöveg-
rész azért került be, mert globálisan kezeltük az ide vonatkozó összes jogsza-
bályt, különös tekintettel az önkormányzat költségvetési rendeletét, mely szin-
tén jogszabálynak minősül. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki egyetért Borsos László képviselő úr módosító indítványával, miszerint a 
határozati javaslat 3. pontját bontsuk meg étkeztetésre, úszásoktatásra, illetve 
sportcsarnok igénybevételére, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 2 igen, 6 nem, 2 tartózkodás.  
 
Megállapítom, hogy a módosító indítvány nem kapott többségi támogatást.  
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás. 
 
95/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökla-
dányi Református Egyházközség fenntartásában lévő általános iskola 
püspökladányi állandó lakhellyel rendelkező tanulói részére 2011. évben  
1) 1.000 Ft/fő tanévkezdési támogatást biztosít az önkormányzat saját 

forrása terhére, 
2) támogatja, hogy az önkormányzattal szerződésben álló vállalkozó 

által végzett utaztatási szolgáltatás az egyházi fenntartású iskolába 
járó gyermekekre is kiterjedjen, 
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3) a jogszabályi háttérre figyelemmel nem támogatja az étkeztetés, az 
úszásoktatás, valamint a sportcsarnok igénybevételére vonatkozó 
kedvezmények kiterjesztését az egyházi fenntartású intézmény vo-
natkozásában. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/d. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Valamennyi pályázat – amennyiben a kritériumoknak megfelel - a rendelkezés-
re álló keret mértékéig támogatásban részesül, illetve a támogatás megítélése 
érkezési sorrend alapján történik. Tehát elő kell készülnünk, hogy minél hama-
rabb be tudjuk adni a pályázatot, és minél több összeget tudjunk elhozni Püs-
pökladányba.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Mivel 100%-os a támogatottsága a pályázatnak, és mivel intézményeinkben az 
eszközállomány folyamatosan használódik, az Oktatási, Kulturális és Sportbi-
zottság természetesen támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 10 igen szavazat. 
 
96/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 
1. Püspökladány Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, 

hogy az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében pályázatot nyújt be a TIOP - 1.1.1-11/1 kódszámú pályázati 
kiírás szerint a közoktatási intézmények informatikai infrastruktúra 
fejlesztésére. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció 
elkészítéséről és a lehető legkorábbi határidejű benyújtásáról. 

 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 

4/e. Napirend 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 

Mivel elfogadtuk annak idején, hogy az óvodában 1 csoport megszűnik, ezért 
természetes az átvezetés, hogy annak a létszáma megjelenjen a férőhely szá-
mánál is. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tehát támogatja a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 

A szavazás eredménye: 10 igen szavazat. 
 
97/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az 
Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint: 
„Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:” címszó alatti felso-
rolásban „Az óvodai ellátásban:” meghatározott „520 fő” törlésre kerül, 
helyébe „500 fő” szövegrész kerül. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
 
 

4/f. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

A 21/2011. (III. 31.) számú határozatunkban a pályázat önerejéül azt a pénzt 
jelöltük meg, amit funkciókiváltás címén kapunk. Ez a pénz eddig még az ön-
kormányzat számlájára nem érkezett meg, tehát a határozatot módosítanunk 
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kell. Olyan fedezetet kell biztosítanunk, amely jelenleg is a rendelkezésünkre 
áll. A határozati javaslat szerint a beruházáshoz szükséges önerő fedezetéül a 
kibocsátott kötvény szolgálna. A másik dolog, ami miatt módosításra van 
szükség, hogy mivel 16.367 eFt-ot nyertünk meg a 20 millió Ft-ból, az önerő is 
csökken, 5 millió Ft helyett 4.091.750 Ft lesz.  
 
SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határo-
zati javaslat elfogadását támogatja. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is megtár-
gyalta az előterjesztést, és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra ja-
vasolja. 
 
Kérdés 

 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A bizottsági anyagban az előterjesztés első bekezdésében az szerepel, hogy a 
saját forrás fedezetéül a kötvény szolgál, majd a határozati javaslat is a köt-
vényt jelöli meg. Ilyen alapon nem is kellett volna előterjeszteni. Valószínűleg 
észrevették a hibát, mert a testületi anyagban már helyesen szerepel.  
Miközben már féléve kerülgetjük ezt a témát, akkor, amikor márciusban erről 
döntöttünk, az én javaslatomnak az volt a lényege, hogy lehetőség szerint az 
iskolából kapott pénzből diáksportot fejlesszünk. Lehetőleg olcsóbban, mintha 
kötvényből tennénk. Csak azért, mert így elhúzódik az iskoláért kapott kártérí-
tési pénz megérkezése, mi most a drágábbik változatra kényszerülünk. Szeret-
ném megkérdezni, hogy ha megérkezik a református iskoláért kapott pénz, ak-
kor ismét újra fogjuk tárgyalni ezt a napirendet? Mert úgy olcsóbb lesz a beru-
házás.  
 
SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok 
 
Már a frakcióülésen észrevettük az előterjesztésben szereplő hibát, ezért visz-
szaadtuk az irodának kijavításra. A bizottsági ülésen elénk kerülő előterjesztés 
már javított volt.  
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KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Ez a pályázat nyertes lett, igaz nem ugyanazzal az összeggel, mint amire erede-
tileg pályáztunk, mert 10% eszközfejlesztésre adott lehetőséget a pályázat, és 
ezt kihúzták a pályázatunkból. Ugyanakkor a műszaki tartalmat meg kell tarta-
ni. Amiről döntöttünk, hogy lefedjük a lelátót, felújítjuk a futópályát, stb., eze-
ket meg kell valósítani a pályázat kiírása szerint. Korábban azt fogadtuk el, 
hogy az önerő fedezetéül a funkció kiváltás megvalósításához szükséges kárta-
lanítási összeg szolgál, de ez a pénzösszeg nem érkezett meg. Ez egy technikai 
kérdés, lehet róla vitatkozni, de a lényeg az, hogy van egy nyertes pályázatunk, 
aminek az önerejét biztosítanunk kell. Mindenképpen támogatásra javaslom az 
előterjesztést.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Nem jó hallani, amikor azt a részét csökkentik a pályázat tartalmának, ami 
március-áprilisban az indoklás egyik pozitív eleme volt, hogy eszközöket is 
tudunk benne vásárolni. Ha tehát most épp az a rész csökken, amitől olyan 
szimpatikus volt a dolog, mert be kell vallanom, hogy a futballpályán, konkré-
tan a futballcsapatnak ez után a szereplés után fejlesztéseket adni, kifejezetten 
nem volt előnyös, már akkor sem. Sokkal szimpatikusabb volt a diáksport-
vonulata, meg az eszközvonulata. Erre éppen az eszközvonulatát csökkentik, 
és mi pedig ahelyett, hogy kevesebb pénzből, konkrétan 4 millió Ft-ból valósí-
tanánk meg, kötvényből valósítjuk meg 6 millió Ft-ból. Ez a legrosszabb ver-
zió, ami létezik, mert ez a kis pályázat így majdhogynem felerészben önerőből 
valósul meg. Ilyen gazdagok vagyunk? 
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Azt mondanám most, hogy hihetetlen, de igaz. Amennyiben valaki azt állítja, 
hogy ezzel a sportpálya-fejlesztéssel nem a püspökladányi gyermekeknek, ifjú-
ságnak akarunk jót tenni, abban csak rosszindulat lehet. Nyilván megvolt an-
nak az oka, hogy a pályázatból kivonták az eszközfejlesztés lehetőségét. Kép-
viselő úrnak semmi sem jó. Van egy testületi határozat, és a helyzet úgy hozta, 
hogy azon változtatni kell. Ez nem meggondolatlanság, pontosan megfontolt-
ság, hogy a pénzügyi helyzet rendben legyen. Valamiféle forgatókönyvet kel-
lene, hogy képviselő úr átadjon, hogyan cselekedjünk, mi az, ami jó.  
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KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A pályázat címe az, hogy iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztésének, felújításának támogatása. Tehát nem szól másról ez a pályázat, 
mint a diáksport támogatásáról. Mivel azon a pályán történik a fiatalok foglal-
koztatása, ezért arra a pályára kellett ezt elköltenünk, amin „szerencsétlensé-
günkre” a focisták is készülnek és játszanak. Azonban ha a kettőt össze tudjuk 
kapcsolni, az csak előny lehet, nem hátrány. Ezért a városlakóknak mondanám, 
hogy igen, kivették a 10%-os eszközvásárlást, nagyon sok pályázat érkezett, és 
az összeg, amely a pályázat rendelkezésére áll, pontosan az építő szándék volt 
a jellemző, hogy ki fognak írni egy másik pályázatot, amely kimondottan esz-
közfejlesztésről fog szólni. Szerettek volna minden intézményt, minden várost, 
minden falut támogatni, akit csak lehetett, hogy ők is tudjanak fejleszteni. Tá-
mogatásra javaslom az előterjesztést.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Valóban, Kincses képviselő úrral nagyon nehéz együttműködni, bár én törek-
szem erre itt a testületi üléseken. Szeretném megkérdezni jegyző úrtól, hogy 
amennyiben ezt az előterjesztést nem módosítanánk meg abból a szempontból, 
hogy a beruházás önerejének fedezetéül ne a kötvény, hanem az előző testületi 
határozatunk alapján a funkciókiváltás címen érkező kártalanítási összeg szol-
gáljon, az jogszerű lenne-e? 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Nem lenne jogszerű, ugyanis ha az önkormányzat nem tudja igazolni, hogy a 
saját forrás rendelkezésére áll, akkor félő, hogy a támogatási szerződéstől el-
esünk.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Nem szeretném megismételni a tavaszi érveimet. Kétségtelen, hogy azért fo-
gadtam el ezt a pályázatot, mert a diáksport részét tartottam én is fontosabb-
nak, csak megjegyeztem mellette, hogy egy ilyen gyengén szereplő futballcsa-
patunk van. Ezért én ezt a dolgot fájlalva vettem tudomásul, de azt mondtam, 
hogy jó, legyen a diáksportért. Most viszont azzal, hogy lecsökkent a támoga-
tottsági rész, illetve ebből következően alacsonyabb a beruházási összérték, de 
ebből ugyanannyi, 10 millió Ft feletti nagyságrend marad a lelátó lefedésére, 
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amit az esetek túlnyomó többségében a futballcsapat veszi igénybe. Nem a pá-
lyázat ellen vagyok, de azt gondolom, hogy mi most azért döntünk rosszabbul, 
mert így a pályázat forrásának a biztosítása többe fog kerülni, mint eddig. Sze-
retném megkérdezni, hogy a pályázati alapunkban, amely nem kötvény, egyet-
len fillér sincs? Nem tudunk megnevezni egy harmadik forrást? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Képviselő úr nem ismeri a költségvetésünket? Szomorúan hallom, mert az elő-
ző hónapban tárgyaltuk a féléves beszámolót. Most saját maga kinyilatkozta, 
hogy nincs tisztában a költségvetésünkkel. Azért adtam meg jegyző úrnak a 
szót, hogy ő mondja el jogi szempontból, mert én ezzel kapcsolatban nem tu-
dok többen mondani Önnek. Ahogy alpolgármester úr is mondta, teljesen 
mindegy hogy mit csinálunk, Önnek semmi nem tetszik. Nemhogy azt monda-
ná, hogy nagyon sajnálja, hogy nem kaptuk meg ezt a támogatást, de itt van 
előttünk egy lehetőség, hogy a fiatalok sportolási infrastruktúráját tudjuk fej-
leszteni. Nem csak a focisták veszik igénybe, erről Kovács Krisztina képviselő 
asszony nagyon sokat tudna Önnek mondani. Azt, hogy a költségvetési tétele-
ket nem ismeri képviselő úr, nagyon sajnálom. Ott van az asztalomon, bármi-
kor meg tudom mutatni, ha Önnek nincs meg.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Én meg azt sajnálom, hogy a véleményem kifejtése közben közbevágott, illet-
ve ebből azt láthatom, hogy ez a téma túlságosan érzékeny felületeket érint. 
Nagyon jelentős társadalmi támogatottság van a történet mögött. Azt mondom, 
hogy lépjünk tovább, hiszen maga a pályázat ettől függetlenül megvalósulhat. 
Azt, hogy nekünk miért kerül többe, és egy másik napirendi pontnál meg még 
adunk újabb támogatásokat sportcélokra, ezt azonban meg kell beszélni. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Szeretném megkérdezni Öntől képviselő úr, hogy amit jegyző úr elmondott, az 
érthető-e az Ön számára? 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Lépjünk tovább, ez a dolog már túl van tárgyalva. A pénzügyi dolga még nem 
túltárgyalt, azon még van mit beszélni.  
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Nem kaptam választ. Érhető? 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Érthető. 
 
KISS ZSIGMOND alpolgármester 
 
A futballcsapat is megszólításra került, bár nem tudom mi köze van a napi-
rendhez, hogy a futballcsapat hogyan szerepel. Képviselő úrral megint nem 
egyezik a véleményünk. Javaslom, hogy a legközelebbi mérkőzésre fáradjon ki 
a pályára, mert a sportolók még egyszer sem látták, hogy bármilyen szinten is 
képviselte volna ott magát, akár támogatóként, akár nézőként. Sajnos jelenleg 
azt tapasztaljuk, hogy azok a ladányi emberek, akik eddig azért szurkoltak és 
azért harcoltak, hogy a püspökladányi gyermekek futballozzanak mindenféle 
támogatás nélkül püspökladányi embereknek, egyáltalán nem érdekli Püspök-
ladány sportja, többek között egyes képviselőket. Egyszer ki nem menne, meg 
nem kérdezné, hogy miben tudna segíteni. Abban sem egyezik a véleményünk, 
hogy hogyan szerepel a futballcsapat. Ha kijönne a mérkőzésre, meglátná azt, 
hogy múlt héten a Sárrétudvari elleni mérkőzésen mennyi néző volt, és sajnos 
nagy része nem ladányi, hanem sárrétudvari. Ezt a támogatást kapják a püs-
pökladányi sportolók egyik oldalról. A másik oldalról pedig igenis, hogy jól 
szerepeltek attól függetlenül, hogy ez az eredményben még most nem látszik, 
de a ladányi sportot megmentették, mert elég furcsa lenne, ha Püspökladány-
ban nem lenne futballcsapat. Sárrétudvari, Szerep és a többi 1000-2000 lélek-
számú kisközség ki tud állítani egy futballcsapatot, elég furcsa lenne, ha Püs-
pökladány nem tudna. Annak ellenére, hogy nem összeszokottan, és időnként 
nem olyan képességű gyermekek játszanak most, de püspökladányiak, akik 
majd fel fognak nőni a feladathoz, megmentettek bennünket is és a várost is 
attól a szégyentől, hogy nem állunk ki meccsekre.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás. 
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98/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruk-
túra-fejlesztésének, felújításának támogatására tárgykörben a 2011. au-
gusztus 30-án kelt Támogatási szerződés értelmében a beruházás forrása-
inak a megoszlása a következő: 
 

Megnevezés Értéke (Ft-ban) %-ban 
Elnyert támogatás: 16.367.000 80 
Szükséges önerő: 4.091.750 20 
Beruházás bruttó értéke: 20.458.750 100 

 
A beruházáshoz szükséges önerő fedezetéül a kibocsátott kötvény szolgál. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/g. Napirend 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság támogatja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is támogatja az előterjesztést. 
 
Kérdés 

 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 

Az előterjesztésben Vasút utca szerepel. Gondolom, hogy a Vásártér utcáról 
van szó, elírás történhetett, mert a Vasút utca a Vasútállomásnál van. 
 
Az előterjesztés tartalmát megismerve egy kérdés merül fel bennem abban a 
tekintetben, hogy miért teszünk különbséget, műszaki okok lehetnek, a Déli 
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gyűjtőút, az Északi gyűjtőút, illetve az előző évben leaszfaltozott 32 utca hoz-
zájárulása között. Szeretném megkérdezni, hogy a műszaki indokok tavaly, 
illetve tavalyelőtt nem álltak-e fenn ugyanígy, mint ahogy az idei évben ez az 
indoklás logikusnak gondolja? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
A hozzájárulás mértékének megállapításakor kimondottan a műszaki tartalom 
volt a meghatározó. A különbség abból ered, hogy a 2009-ben megépült 32 
utcának a szerkezete két réteg aszfaltot takart, a most megépített utcák pedig 
egy réteg aszfalttal készültek. A 42 eFt-ot vettük alapul, és innen vezettük 
vissza a mostani árakat. Az útalap 20 eFt-os, egy réteg aszfalt 10 eFt-os áron 
lett meghatározva. Ez az egyszerű magyarázata ezeknek az összegeknek. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 

A szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás. 
 
99/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az útépítési 
hozzájárulás mértékét az alábbiakban határozza meg: 
 

Bányász utca Petri Pál utca és Szigeti sor közötti szakaszán 30.000 Ft 
Bányász utca Petri Pál utca és Vásártér utca közötti szakaszán 10.000 Ft 
Erkel Ferenc utcán 20.000 Ft 
Déli gyűjtőúton 42.000 Ft 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott hatósági határozattal      
– figyelemmel a jóváhagyott útépítési hozzájárulás összegére – az érintett 
ingatlan tulajdonosokkal a döntést közölje. 
 
Határidő:  2011. október 15. 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
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4/h. Napirend 
 
DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő 
 
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a rendelet 
módosítását szükségesnek, jónak tartja, és azt elfogadásra javasolja. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a rendelet-módosítással egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 10 igen szavazat. 
 

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 
a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni  

szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2004. (III. 26.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdé-
sében és a 37. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
biztosított feladatkörében, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szerve-
zeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rende-
let 15. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Egészségügyi, Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:    

 
1. § 
 

(1) A rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
megállapításának helyi szabályairól szóló 13/2004. (III. 26.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésében „a Szt. 
37/B §-ának (1) bekezdés b) és c) pontja” szövegrész helyébe „a Szt. 37. 
§-ának (1) bekezdés b) – d) pontja” szöveg lép.    
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(2) A Rendelet 3. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:  
 

 „(6) Az Szt. 37. § (1) bekezdésének a) – c) pontjaiban meghatározotta-
kon kívül az aktív korúak ellátására való jogosultság időtartama 
alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha:   
a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, amit 

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az egészségkáro-
sodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági 
állásfoglalással vagy szakvéleménnyel igazol, vagy  

b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkozta-
tásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja, és erről 
szakorvosi véleményt csatol, vagy   

c) gyermeket vár, és ezt terhesgondozási könyvvel igazolja, vagy 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekét egyedül neveli, vagy 
amennyiben közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért 
nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 
hónapon belül legalább 2 alkalommal „nem alkalmas” minősí-
tést kapott.  

 
(7) A (6) bekezdésben felsorolt jogosultak esetében az Szt. 37. § - 

37/B. §-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni.  
  Ha a (6) bekezdés szerinti feltételek már nem állnak fenn, vagy az 

aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségi állapotának 
javulása miatt kéri a közfoglalkoztatásban való részételének bizto-
sítását, és az állapotváltozást szakorvosi, foglalkoztatás-egészség-
ügyi, vagy háziorvosi véleménnyel igazolja, a feltétel megszűnését, 
és ennek igazolását követő hónap első napjától az Szt. 35. § (3) be-
kezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A fel-
tétel megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellá-
tására való jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális 
segély jár.”  

 
2. § 
 

A Rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:  
 

„(1)  Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra válik jogosulttá, az Szt 33. §-ában foglal-
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takon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kert-
jének rendben tartására az alábbiak szerint:  
a) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekin-

tettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására,  
b) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használata, műve-

lése, 
c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles 

területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes te-
rületének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli terü-
letének a gondozása, tisztán tartása, szemét-és gyommentesíté-
se, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartására,  

d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint:  
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,  
eb) vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használata, 

rendszeres takarítása, fertőtlenítése, 
e) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, 

kártevőktől való mentesítése,  
f) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.   

 

(2) Az Szt. 34. § (2) bekezdése, valamint 36 § (2) bekezdésében foglal-
takon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogo-
sultságát annak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 
személynek, aki ezen rendelet 4. §-ában foglalt kötelezettségét nem 
teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.   

   

(3) A jogosultság feltételeként e rendelet 4. §-ában foglalt szabályok 
betartását az önkormányzat a Családsegítő Központ és a közterület-
felügyelők bevonásával ellenőrzi.  

 

(4) Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 mun-
kanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni és annak eredményét 
a Polgármesteri Hivatallal írásban közölni.”  

 

3. §  
 

A Rendelet 8. §-ának (1) bekezdés b) pontjában a „2. számú mellékletében” 
szövegrész helyébe az „1. számú mellékletében” szöveg lép.  
 

4. §  
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
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5. § 

 
Ez a rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő na-
pon hatályát veszti.  
 
 
         D o m b i  Imréné           K e s e r ű  László 
              polgármester                           jegyző 
 
 
4/i. Napirend 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta, de a 
határozati javaslatában szereplő szövegrész - „A támogatás az önkormányzat 
működési hitel előirányzatának emelésével biztosítható.” – miatt nem támogat-
ta.  
 
SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az anyagot megtárgyalta, tudomásul vette, 
és a határozati javaslat elfogadását támogatja.  
Személy szerint én annyit fűznék hozzá, ahhoz, hogy a jövő évi költségvetés-
ben előre tudjunk gondolkodni és tisztán látni, ahhoz majd folyamatosan anya-
gokat szeretnénk bekérni.  
 
Kérdés 

 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A bizottsági ülések anyagában nem szerepelt ez az előterjesztés. Így tehát a 
bizottsághoz valószínűleg szóbeli előterjesztés útján került. Anélkül, hogy az 
előterjesztésből ismernénk az indokokat, nem tudjuk, hogy mi miért van, ho-
gyan lehetett meghatározni az összeg nagyságát, illetve arra való tekintettel, 
hogy az indoklás is megemlíti a működési hitel előirányzat további növelését, 
ezek után alpolgármesteri szinten hogyan szabad ezt előterjeszteni? 
 



 

50 

DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

A nyár folyamán érkezett egy nekem címzett levél, amelyben arra kértek, mint 
polgármestert, hogy további támogatást ítéljen meg az önkormányzat a felme-
rülő költségek miatt. Amikor beérkeztettük ezeket a kérelmeket, továbbítottam 
a kuratóriumnak. Úgy gondolom, mint polgármesternek, ezt továbbítanom kel-
lett annak a szervnek, aki hozzáértő, aki ezekben a döntésekben kompetens, 
aki el tudja végezni azokat a számításokat, hogy valójában azok a felmerült 
költségek jogosak-e a különböző sportszervezeteknél. Tehát több kérelem is 
érkezett, és ezeket a kuratóriumhoz elküldtem. A kuratóriumnak volt egy ülé-
se, melyről kaptam egy levelet. Ebben azt szerepelt, hogy 4 millió Ft póttámo-
gatást kér a kuratórium. Ezt ide hoztuk a képviselő-testület elé, itt meg kell 
vitatni. A bizottsági véleményeket már hallottuk. Mindannyian tudjuk, hogy 
6.050 eFt volt beállítva a költségvetésünkben, illetve hogy milyen változások 
történtek a sportban. Némely sporttagozatunk feljebb lépett a ranglétrán, emi-
att többletkifizetésekre került sor. A kuratórium véleménye szerint ahhoz, 
hogy ezek a sporttevékenységek zökkenőmentesen tudjanak tovább folyni, 
szükség van erre a póttámogatásra.  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 

A kérelem tételesen bemutatta, hogy miért van szükség a póttámogatásra. Most 
a kézilabdáról beszélek. Azt gondolom, hogy a megyétől az NB II-be való fel-
kerülés indokolja ezt a póttámogatást. A korábban odaítélt pénz már elfogyott. 
Tételesen fel van sorolva, hogy mikre kérnek pénzt, és azt gondolom, hogy ez 
támogatandó.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

Elnézést kérek, de Kincses képviselő úrnak arra a kérdésére, hogy miért alpol-
gármester úr adta be ezt az előterjesztést, az előbb nem válaszoltam.  
Előterjesztést képviselő is adhat be, mint ahogy arra volt is már példa. Ugyan-
így az alpolgármesterek is adhatnak be, illetve intézményvezetők is. Jogilag ez 
így teljesen rendben van. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság véleményét már elmondtam, de en-
gedjék meg, hogy mint testnevelő tanár, és mint a sportkuratórium alelnöke a 
személyes véleményemet is elmondjam, amit én a város felé vállalni fogok. 
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Ezt az előterjesztést én el fogom fogadni. Minden pénzt, amit a sportra köl-
tünk, beruházásnak tartok a gyermekeink nevelésére. Semmi pénzt nem sajná-
lok, ha arról van szó, hogy a gyermekeink sportolhassanak. A minőségi sportot 
is minden további nélkül támogatom. Egyik csapatunk felkerült az NB II-be, 
költségeik megnövekedtek. Ezzel is egyet tudok érteni, és azzal is, hogy a fo-
cistáink között püspökladányiak játszanak, maradjon is ez így, és nyilván fel 
kell nőniük a feladathoz, hogy a megyében ilyen összetételű csapat játsszon. 
Természetesen a költségvetési fegyelem rám is, mint minden képviselőre vo-
natkozik. Itt van az, amikor szembe kerül a képviselő és a magánember, nem 
tudja melyik ujját harapja, melyik fáj jobban. Mindenképpen támogatni fogom 
ezt az előterjesztést, attól függetlenül, hogy bizottsági elnökként azt kell kép-
viselnem, hogy a költségvetésünket meg kell óvni. Minden pénz, ami ide ke-
rül, csak javára válik a ladányi fiataloknak. Hozzátenném, hogy valóban át kell 
gondolnunk, hogy jövőre az a támogatás, amit az önkormányzat a sportra ad, 
elegendő-e ahhoz, hogy a sportegyesületek a munkájukat el tudják látni. Ez az 
összeg 5-6 éve nem változott. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Azért, hogy ne maradjon félreértés, én nem azt kérdeztem, hogy jogilag lehet-
e, hogy az alpolgármester adta be az előterjesztést, hanem azt, hogy szabad-e. 
A szabad-e a lelkiismeret szava, amikor az ember eldönti, hogy miközben 
mennyi témában viaskodik a költségvetés hiányával, eközben még az indoklás 
is leírja, hogy a támogatás megítélése az önkormányzat működési hitel elői-
rányzatának további növekedését vonja maga után. A múlt hónapban döntöt-
tünk 180 millió Ft működési hitelbe csoportosításáról. Legalább az idei évben 
ne terhelje a működési hiányt több. Ez is nagyon nagy áldozat volt. Most még-
is azt tapasztaljuk szeptember végén, hogy már megint a működési hitelt nö-
veljük. Azt gondolom, hogy ez nem egy konzekvens viselkedés, különösen 
arra való tekintettel, hogy az első félévben a sportkuratórium elköltötte a 6 
millió Ft-ot, láthattuk előre. A magyarázat arra, hogy elköltötte nem az, hogy a 
kézilabdacsapat feljutott a magasabb osztályba, hanem az, hogy az előző fut-
ballcsapat finoman fogalmazva „eltapsolta”. Az ifiket természetesen tisztelem 
azért, mert kiállnak, Azt a morális megtisztulást várnám már, ami a menedzs-
menttel kapcsolatos. Amíg csak benyújtogatjuk ugyanúgy a számlát, mint ed-
dig, utólag, addig semmi különbség nincs a mostani testület féléves munkája 
és az előző testület 4,5 éves munkája között. Így ugyanolyan „automatizmu-
sok”, öntörvényű határozati javaslatok és előterjesztések születhetnek.  
Erre kérdeztem én rá, szabad-e? Ez morális kérdés, nem jogi. 
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TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
Az új sporttörvény valószínűleg megoldja ezt a helyzetet, hiszen az 5 látvány-
sportban – labdajátékban – vélhetően igen pozitívan fogunk kijönni. Mi is be-
adtuk már a Magyar Kézilabda Szövetség felé a pályázatot, csak az a gond, 
hogy mire visszajött, és megkerestük a vállalkozókat, ez a pénz vélhetően majd 
decemberben realizálódik. Azt gondolom, hogy ez onnantól folyamatos lesz, 
tehát a következő évet érintően már nem lesz ilyen probléma. Ez a meglátá-
som.  
 
KISS ZSIGMOND alpolgármester 
 
Mindenképpen reagálnom kell Kincses képviselő úr hozzászólására. Úgy ér-
zem, hogy Kincses képviselő úr még mindig burokban él, és nem veszi észre, 
hogy a levegőbe beszél. A mai napig nincs tisztában azzal, hogy mit takar a 
költségvetés. Megértem, hogy mással ezt egyeztetnie kell, és mások adják a 
szájába a szót. Tapasztalhattam ezt tegnap este is, hogy kivel egyeztetett ebben 
a dologban, és elég furcsának tartom azt, hogy olyan embertől kér véleményt, 
aki korábban ezeket a döntéseket meghozta, jó néhány évvel ezelőtt. Minden 
évben ugyanezzel a problémával álltunk elő szeptember végén, ezt nem én, és 
nem képviselő-társaim találták ki. Gondolom, ha előveszi a költségvetésünket, 
a zárszámadásunkat, akár a 2010., akár a 2009. évit, meglátja a sporttámogatá-
si soron, hogy 10.050 eFt-tal támogattuk a sportot. Így lett volna ez ebben az 
évben is, az első tervezetben ennyi került beállításra, csak annak érdekében, 
hogy a költségvetésünk ne boruljon, az ÖNHIKI-nél megfelelően tudjunk pá-
lyázni, azt a beígért támogatást, amit jogosan kértek a sportolók, elhalasztot-
tuk. Nem 10%-kal lépett vissza a sporttámogatás, hanem közel 40%-kal. Min-
den sportszakosztály elfogadta, hogy megpróbálja azt az időt áthidalni, amíg 
az ÖNHIKI-t megkapjuk. Felvállalták, hogy a város érdekében megpróbálják 
azokat a kifizetéseiket elhalasztani, amelyek már korábban esedékessé váltak. 
Nagyon jól tudjuk, hiszen áprilisban itt álltunk a problémával, hogy a futballis-
tánk költségei nem lettek kifizetve. A mai napig nincsenek kifizetve. Felvállal-
ták azt, hogy úgy igazolnak el egy másik egyesülethez, illetve úgy maradnak 
ott a csapatnál, hogy ezek a járandóságaik nem lettek kifizetve. A mostani be-
állított költségek azt takarják, ami a további életben maradásukhoz szükséges, 
pl. orvosi vizsgálatokhoz, utaztatáshoz, engedélyek beszerzéséhez. Ezek kifi-
zetéséről van szó, amit jónéhányan már megelőlegezve tettek bele a sportba, és 
jó néhány ember adott támogatást is, akik között az Ön nevét sajnos soha nem 
láttam. Nem véletlenül terjesztettem elő ezt az anyagot. Ezt a lépést meg kell 
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hoznunk annak érdekében, hogy a sportunkat életben tartsuk a továbbiakban 
is. Ezek a gyermekek mind ladányiak, és a mi hírnevünket viszik tovább. Még 
akkor is, ha néha-néha bukdácsolunk. Ezt Ön is tudja képviselő úr, bár nem 
megy ki a meccsre, de mégis van informátora, aki viszi a hírt. Sajnos most egy 
olyan dolgot kell megélniük, hogy az életben maradásért kudarcot kudarcra 
halmozva is vinniük kell a zászlót annak érdekében, hogy a jövőben egy olyan 
tisztességes helytállást tudjanak mutatni, amivel dicsőséget hoznak a városnak.  
Mindenképpen támogatom az előterjesztést, annál is inkább, mert én terjesztet-
tem elő. Nem azért támogatom, mert sok pénzünk van, tisztában vagyok vele, 
hogy nagyon sok esetben hitelből gazdálkodunk. Képviselő úr és sokan elfelej-
tik azt, hogy évek óta az ÖNHIKI-ből egészítettük ki azokat a problémákat, 
amelyek év elején már felmerültek. Tudtuk, hogy szeptember környékén majd 
fel tudunk egy picit lélegezni. Ez a 87 millió Ft, amit az ÖNHIKI-re kaptunk, 
az csökkentette a hiányunkat, ez a tétel pedig 4 millió Ft-tal rontani fogja. 
Gondolom, ha képviselő úr gyermeke ott futballozna a csapatban, más szem-
szögből nézné ezt a kérdést. Az én gyermekem nem futballozik ott, mégis tá-
mogatom a csapatot. Abból a szempontból kell nekünk is megvizsgálnunk a 
dolgot, hogy akarunk-e továbbra is sportot, illetve bízhatnak-e a gyermekeink, 
hogy ha szavunkat adjuk valamire, az később megvalósul, vagy nem? 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A sport nem egyenlő a futballal. Ezt le kell szögezni. Még az 5 látványsport 
sem egyenlő a sporttal. Nagyon sajnálatos, hogy az Önök kormánya szerint ez 
az 5 sport az, ami figyelmet érdemel az összes többi kárára. Az, hogy ki kivel 
konzultál, mindenkinek szuverén joga. Önök is szoktak, rendszeresen. Engem 
egy csoport küldött ide, velük konzultálok. Ez nemhogy nem szégyellnivaló, 
hanem így természetes. Az pedig, hogy a meccsen nézi, a televízióban nézi a 
futballt, hallja, szintén szuverén joga. Én azért tartok távolságot mindenképpen 
a különböző sportágaktól, mert azzal vádolhatnának meg, hogy részrehajlok 
valamelyik irányba. Én ugyanis nem nyolcan vagyok, hogy le lehessen ezt osz-
tani. Ugyanezért tartok távolságot bármilyen típusú rendezvénytől is. Csak a 
városi rendezvényeken tudok részt venni, mert azt mondhatnák, hogy valakivel 
kivételezek. Ezt az alapelvet magamnak egy évvel ezelőtt bevállaltam, és pró-
bálom mindezt így tenni.  
A kérdésem arra vonatkozott, hogy miért nem ismerhetjük meg a részleteit. 
Most ugyan kaptunk bizonyos szóbeli magyarázatot, de ezeket a válaszokat 
ismertem, mert tavaly is hallottam. Viszont, hogy ebből ne legyen minden év-
ben ugyanez az ismétlés, ahhoz nem kellene év elején elkövetni a trükkök szá-
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zait. De mi, pontosabban mi is ugyanarra vagyunk kényszerülve, mint amivel 
vádolták az előző kormányt, és ez olyan jól hangzik a médiában. Azt kell 
mondanom, hogy trükkök nélkül nem létezik költségvetést összeállítani. Ha 
ezt tudjuk, hogy így van, akkor viszont ne vádoljunk vele senkit, hogy „trük-
közik”. Kénytelenek vagyunk, ez az élet mindennapos feltétele, de úgy látszik, 
hogy kettős a mérce. 
A konkrét problémával kapcsolatban már csak annyit szeretnék, hogy arra az 
észrevételemre semmilyen választ nem kaptam, hogyan történhetett meg, hogy 
az első félévben elköltötték az egész 6 millió Ft-ot? Annak nyilvánvalóan van 
egy oka. Ez az ok úgy vélem, mégiscsak a múltbéli futballcsapathoz kötődik, 
és úgy gondolom, ha a szponzorok kihátráltak mögüle, az sem volt véletlen. 
Akkor viszont itt egyedül marad az önkormányzat, aki nagy valószínűséggel 
ezt nem lesz képes finanszírozni. Ettől a pillanattól kezdve ne ámítsuk a gyer-
mekeinket azzal, hogy sportoljatok, focizzatok, mert nektek ettől majd szebb 
lesz a jövő. Egyáltalán nem tud szebb lenni. Ugyanabba esünk, vagy esik a tes-
tület azon része, aki megszavazza, hogy a gyerek mindaddig számít, amíg 18 
éves, és a 19 éves gyerek már nem számít. Kivétel a futballban. 
 

MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 

Ezt az előterjesztést mindenképpen támogatásra méltónak tartom. Kincses 
képviselő úr „trükkök százait” emlegeti, amit vissza kell utasítani, én legalább-
is visszautasítom. Püspökladány város költségében, és az ország költségvetés-
ében  nem „trükkök százai” vannak, hanem egy átgondolt, a helyzethez igazo-
dó költségvetési tervezés és végrehajtás.  
 

DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

A „trükkök százai” nem hozzánk köthető képviselő úr, hanem egy teljesen más 
hovatartozást képvisel. Novemberben itt egy előkészítő, folyamatos munka 
folyt. Kimondom, dr. Deczky Zoltánnal kapcsolatban hozódott fel, hogy no-
vemberben már elkészült a költségvetési tervezetünk. Hiába mondta ő azt, 
hogy nem ismerte meg, februárban ezt a költségvetést elfogadtuk, ugyanazok a 
számok szerepeltek. Örülök, hogy bólogat képviselő úr, akkor csak nem „trük-
közésről” van itt szó, bármennyire is akarja állítani. Tehát februárban elfogad-
tuk ezt a költségvetést, és mi ahhoz tartjuk magunkat. Az, hogy a sportnál, a 
kuratóriumnál ilyen nehézségek merültek fel, a sporthoz értő emberek alá tud-
ják támasztani, hogy valóban így van, vagy nem. Megállapításuk szerint ez a 
póttámogatás szükséges a kuratóriumnak. Szeretném visszautasítani azt, hogy 
félévig ki lett fizetve az az összeg, amit a kuratóriumnak odaítéltünk. Ez nem 
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igaz. Június 30-ig 3 millió Ft-ot adtunk oda a kuratóriumnak, tehát a felét. 
Amikor megkerestek a kuratóriumtól, akkor is azt mondtam, hogy június 30-ig 
minden rendben van az önkormányzat részéről. Azt láttam a beszámolókból, 
hogy többletköltségek merültek fel, többek között amiatt, hogy magasabb ka-
tegóriában szerepelnek ezek a gyerekek. A kuratórium véleménye alapján, 
amelyben sportemberek vannak, úgy ítélem meg, hogy a póttámogatás teljesen 
jogos. A kuratóriumot egyébként a képviselő-testület bármikor számonkérheti, 
nem kell megvárni az évente egy alkalommal történő beszámolásukat. Ameny-
nyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a jövő hónapban számonkéri őket, 
megteheti. Én a saját döntésemet a kuratóriumi döntés alapján fogom meghoz-
ni.  
 

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 

A szavazás eredménye: 7 igen, 3 tartózkodás. 
 
100/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Püspökla-
dány Sportjáért Alapítvány részére 4.000.000 Ft támogatást biztosít az 
Alapítvány 2011. évi működéséhez. A támogatás az önkormányzat műkö-
dési hitel előirányzatának emelésével biztosítható.    
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kiss Zsigmond alpolgármester 
 
 

4/j. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

Ez az előterjesztéshez egy több mint 200 oldalas tanulmányt kapcsolódik, ame-
lyet CD-n kaptak meg képviselőtársaim. Az anyagot a bizottságok nem tár-
gyalták. 
 
Kérdések 

 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 

Amennyiben a bizottsági időszakban tudtunk volna erről az anyagról, továbbá 
tudnánk, hogy ez most tudomásul vétel a részünkről vagy elfogadás, vagyis 
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kerül-e ez az önkormányzatnak pénzébe vagy nem, akkor olyan mértékű ener-
giát fordítottunk volna a 180 oldalnyi anyag tanulmányozására. Mivel ezeket 
az információkat nem tudtuk, ezért én belemélyedtem. Lehetséges, hogy nem 
kellett volna, ezt majd a véleményeknél kifejteném. A kérdésem az, hogy a bi-
zottságok miért nem tárgyalták az anyagot? Tudomásul vesszük vagy elfogad-
juk? Amennyiben ez pályázati forrásból készült, ahogy az anyagban olvastam, 
akkor ránk nézve van-e bármilyen költségvonatkozása?  
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Bizottságok elé azért nem került az anyag, mert a Bihari Szilárd Hulladéklera-
kó és Hasznosító Társulás olyan időpontban küldte el e-mailben az anyagot, 
amikor már a bizottsági tárgyalásokra nem lehetett előkészíteni. Arról van szó, 
hogy mint tudjuk Püspökladány is tagja ennek a bizonyos társulásnak, ami 40 
önkormányzatot foglal magába. A településeken visszamaradt hulladéklerakó 
telepeket rekultiválni kell. Ez egy előírás volt az ISPA Program keretén belül. 
Erre kiírásra került egy KEOP azonosítószámú pályázat, aminek kötelező vál-
lalási eleme volt a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elkészítése. Ezt a 
Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás mind a berettyóújfalui, 
mind a püspökladányi kistérség vonatkozásában elkészítette, és ezt a társulási 
tanácsnak, tehát a 40 önkormányzatot képviselő polgármesternek jóvá kell 
hagynia, el kell fogadnia, de ez nem elég, mind a 40 önkormányzat képviselő-
testületének jóvá kell hagynia. Tehát ez a program eljutott hozzánk, illetve el-
jutott a ladányi kistérség összes önkormányzatához, akik szintén a napokban 
tárgyalják. Az önkormányzati döntések alapján majd a társulási tanács mondja 
ki a végső döntést. Tehát ez egy rekultivációs program kötelező vállalási ele-
me volt, amit előírtak a pályázat kiírásakor.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Legelőször az előterjesztésnek egy bekezdését szeretném előhozni, mert ez 
számomra fából vaskarika: „az Önkormányzat kezdeményező szerepet vállal 
fel annak érdekében, hogy ösztönözze a helyi szintű kezdeményezéseket, akti-
vitást. Kezdeményező szerepe megnyilvánul abban is, hogy az önkormányzat-
ok elfogadják a fenntartható fejlődés helyi programját.”. Na most, ha az ön-
kormányzat kezdeményezi, hogy az önkormányzat elfogadja, ez egy érdekes 
„kígyó a farkába harap” mondat. Azt kell gondolnom tehát, hogy ennek az 
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ügynek tudomásulvételi része van, és elfogadni csak azt lehet, amihez valami-
lyen fajta, kemény kötődésünk van. Van egy kényszerpályánk, amit mi itt most 
lejárunk. Mivel a 186 oldal túlságosan sok, ezért egyetlen részét emelném ki. 
Készítettek egy felmérést, több mint kétszáz embert kérdeztek meg, ami sem-
miképpen nem reprezentatív, különös tekintettel arra, hogy 10% nem tudott a 
kérdésekre válaszolni. Az elemzés a kistérséget két részre oszt, dél-hajdú, il-
letve nagysárrét területrészekre, van történelmi előzménye, nem vitatom, de 
ettől mi még egyben gondoltuk a kistérséget. A dolog onnan szomorú, hogy 
azt írja, a lakosság 75%-a végezte el az általános iskolát, vagyis 25%-a nem. 
Nem tér ki arra, hogy ez esetleg 6 év alatti, vagy az egész lakosság, de így fo-
galmaz. Abban az esetben viszont, ha a lakosság 25%-a nem végezte el az álta-
lános iskolát, nem tudom, hogy a kérdőív kitöltésekor a 8 osztály alattiakat 
akkor meg sem kérdezték? Esetleg ők ugyanazok, akik nem tudták kitölteni a 
kérdőívet? Mert összesen csak 9% volt, aki általános iskolát végzett, 41% 
érettségizett, és 23% főiskolát, tehát túlreprezentált volt az értelmiséginek ne-
vezhető kör a kérdőív kitöltésekor, túlreprezentált volt a nők aránya, mert 
68%-ban nők válaszoltak, 32%-ban férfiak. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Képviselő úr mindannyiunknak megvan az anyag, nem kell, hogy felolvassa. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ezt azért mondom el, mert ilyen alapon következtetéseket levonni a legfino-
mabban fogalmazva is meghaladja a statisztikai hibahatárt. Amennyiben ezek 
mellé még olyan mondatok is szerepelnek az anyagban, hogy az E60-as számú 
főközlekedési folyosó adja a térség gerincét, ami rendben van, de azt írja, hogy 
a térség összeköttetését egy másik, elsősorban regionális szerepet betöltő köz-
út, a 48-as főút biztosítja, mely Debrecentől Nyírábrányig halad. Ebből arra 
kell gondolnom, hogy akik ezt az anyagot készítették, nincsenek tisztában az-
zal, hogy hol van a Nagysárrét. Azt is írja, hogy az inkubátorház megépítése 
Berettyóújfaluban milyen üdvös. Biztos, de egyrészt nálunk már valami van, 
másrészt nem a Nagysárrét. Azt akarom ezzel kinyilvánítani, hogy az anyag 
elkészítője, akit úgy neveznek, hogy Biogenezis Környezetvédelmi Kft, fino-
man fogalmazva rutinmunkát végzett, olyan statisztikai alapokon, amelyek 
nem felelnek meg nemhogy a reprezentatív felmérésnek, hanem semmilyen 
statisztikai hibahatárnak. Ebből tehát a következtetéseket levonni veszedelmes. 
Ennek ellenére hitetetlenül üdvös megfogalmazásban a végén leír minden 
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olyat, SWOT-elemzést is készítettek, én csak a veszélyekről és a kockázatok-
ról beszélnék. Ilyen alapon, amikor mi nagyon jól tudjuk, hogy mi a bajunk, 
kívülről, egy pályázati forrás által protezsált kft munkáját elfogadni, pontosan 
szakmai alapon nem lehetséges. Lehet, hogy sok megállapítása helytálló, egyet 
is tudok vele érteni, különösen egyetértettem azzal a résszel, ami Püspökla-
dányra vonatkozik, mert azt az önkormányzat küldte el. Ennek ellenére is azt 
tudom mondani, hogy ez az anyag így nem szolgálja azt a meggyőződést, azt a 
megnyugvást, hogy ennek az anyagnak a segítségével mi bármiben is előre 
juthatnánk. Ennek egyszerű oka van, itt egy pályázat megnyerése után a meg-
felelő, megbízott kft rutinból elvégezte ezt a munkát a Sárrétre, a Biharra, a 
létavértesi térségre, bárhová, ezzel bekaszírozta a pénzt, most meg azt akarjuk 
megtudni, hogy a 48-as főút itt megy el.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Én is kiemeltem ebből az anyagból egy táblázatot, csak én nem így közelítem 
meg, mint Ön. „Az információáramlás eszközei a kistérségben”, én ezt emel-
tem ki, és ezt szeretném megosztani a képviselőtársaimmal. Az iskolákban 
39%-os az az információáramlás, ami a gyermekeknél a környezettudatosság 
felé irányul. Iskolai rendezvények után, tehát iskolán kívül csupán 8%, tévé-
ből, rádióból 39%, illetve baráttal, szülővel történő egyeztetés során közel 0%. 
Úgy gondolom, hogy sok mindenre fel kell hívja a figyelmünket ez az elké-
szült fejlődési program. Nagyon sok minden múlik az iskolán, az általános is-
kolán, a középiskolán, mert ott tudjuk megszólítani a gyermekeket annak érde-
kében, hogy a környezetünket védjük, hogyan védjük. 
Egy nagyon fontos dolgot szeretnék még az előterjesztésből kiemelni képvise-
lő úr, amit sajnálom, hogy Ön nem mondott el. Ez a 4. bekezdésben található: 
„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk 
szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció hasonló igényei-
nek kielégítését.”. Úgy gondolom, ez az a mondat, amint el kell, hogy indul-
junk. Nem szabad úgy élnünk, hogy elfogyasszunk minden olyan energiafor-
rást, amire a gyermekeinknek is szüksége lesz. Tudatosan kell élnünk, véde-
nünk kell a környezetünket. Úgy gondolom, hogy oda kell figyelni erre. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Muraközi Istvánnak, a társulás elnökének leveléből idéznék: „A Fenntartható 
Fejlődés Helyi Programját a társulásnak - társulási tanácsülés keretében - és az 
önkormányzat képviselő-testületének is el kell fogadnia. A képviselő-testület 
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határozatát kérem megküldeni a 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. cím-
re. Felhívom azon önkormányzatok figyelmét, amelyeknél már lezajlott a re-
kultiváció, hogy mivel a társulás tagjai, nekik is el kell fogadni a programot.”. 
Tehát ez egy kötelező döntés annak érdekében, hogy a rekultiváció megtörtén-
hessen a pályázat keretében. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Nagyon sok táblázatot tartalmaz egyébként a tanulmány. Nem tudom, hogy 
képviselő úr ezeket áttanulmányozta-e. Kitér a közbiztonságra, a munkahelyte-
remtésre, hogyan gondolják a vállalkozásokat, a mezőgazdaságot fejleszteni, 
hogyan lehet megőrizni a különböző értékeinket. Úgy gondolom, hogy aki fog-
lalkozott ezzel az anyaggal, és átnézte, elolvasta, az egyetért ezzel. Arra kérem 
képviselőtársaimat, amennyiben egyetértenek ezzel az anyaggal, ezzel a ta-
nulmánnyal, támogassák az előterjesztést.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Én is végignézegettem néhány táblázatot, most csak egyet idéznék. Van egy 
ilyen kitétel, amivel azt hiszem, mindenki egyetért, csak sajnos a mondat má-
sodik fele nagyon rossz ránk nézve. „A művelt, képzett ember a legfontosabb 
tőkevonzó tényező.”, állapítja meg az anyag. Ebben a tekintetben a Sárréti kis-
térség nagyon rossz helyzetben van. Nyilvánvaló, hogy az a nem reprezentatív 
felmérés is erre mutat, hiszen abban a táblázatban, amely a legsürgetőbb tele-
pülési problémákat mutatja, a megélhetés, munkahelyteremtés a maximális hi-
ányt mutatja. Azt kell gondolnom, hogy a fenntartható fejlődés, amit polgár-
mester asszony is idézett, olyan szép kifejezés, de a Sárréti kistérség esetében 
ez a „fenntarthatatlan fejletlenség”. Sajnos mindegyiknek az ellenkezője igaz. 
Nálunk a fejlődés különös tekintettel a művelt emberfők elvándorlására deter-
mináltan negatív. A következő évtizedre, a következő 50 évre. Ehhez képest az 
anyag elején van egy információ a fenntartható fejlődésről, ugye üvegházhatá-
sú gázokra vonatkozó kibocsátási direktíváira – Kiotói szerződés -, ott a ’90-es 
adatokhoz képest 2020-ig 40%-kal kellene csökkenteni ezt a hatást. Miközben 
minden más adat az anyagban objektív okok miatt 2008-2009-es, a szerző 
vagy szerzők nem átallották odaírni, hogy idén eddig ebből már 34%-ot teljesí-
tettünk. Mi az, hogy idén eddig ebből? Ha 2020 40%-ának a 34%-át teljesítet-
tük, akkor 13%-on állunk, ha a 40%-ból 34% megvan, akkor már csak 6% hi-
ányzik, de akkor mit csinálunk még 9 évig? Tehát ez egy olyan, finoman szól-
va szakmaiatlan megközelítés, amelyre csak egyet mondhatunk, hogy vissza-
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kanyarodva, de tényleg nem szeretném ezt politikai síkra terelni, új, nagy bará-
tunk Kína hogyan teljesíti ezeket a bizonyos szerződéseket, hogyan áll ő a 
Kiotói egyezmény végrehajtásához? Mivel a probléma globális, mi hiába sze-
retnénk minden eszközünkkel a környezetvédelemért megtenni mindent, ha a 
világ másik felén Kína, India, Indonézia, Fülöp-szigetek, stb. gyakorlatilag 
teljes gázzal, teljes gőzzel, teljes korommal szennyezik a bolygót. Viszont a 
probléma abból fakad, hogy miközben mi meghozzuk ezeket az óvintézkedé-
seket, szigorú rendeleteket, dolgozunk is érte, pénzt fektetünk bele, a globális 
világ nem javul, viszont elnehezíti költségoldalról a magyarországi vagy kelet-
európai…… 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Képviselő úr már harmadik körben szólt. Úgy gondolom, hogy Önt delegálni 
kellene az Európai Parlamentbe. Ennek nem itt van a helye.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A Local Agenda = Helyi Menetrend, ami a globálisra épül. Azt gondolom, 
hogy a globálissal van a baj. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Úgy gondolom, hogy nekünk úgy kell élnünk, úgy kell a gyermekeinket nevel-
nünk, ahogyan itt helyben meg tudjuk tenni, hogy jó felé vigyük a dolgokat.  
Azért emeltem ki ezt a statisztikai adatot, hogy igen, az iskoláknak, a pedagó-
gusoknak nagyon nagy szerepe van, ott van az a központ, ahol a gyermekeket 
a környezettudatosság felé tudják vinni. Ezt itt helyben, kicsiben el kell kezde-
ni, és ez úgy fog kibővülni, mint ahogy azt képviselő úr is mondta, de nekünk 
arra ráhatásunk nincs, nekünk Püspökladányra van, a kistérségre a többi pol-
gármester által. Nekünk ez a dolgunk, és nekünk ezekre kell hatni, mert másra 
nem tudunk hatni. 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás. 
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101/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-
2.3.0 pályázati konstrukcióból támogatott rekultivációs program kereté-
ben elkészített, a Püspökladányi Kistérségre vonatkozó Local Agenda 21 
Fenntartható Fejlődés Helyi Programját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/k. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan úgy gondolom, idén is csatlakoznunk kell ehhez 
a pályázathoz.  
 

Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.  
 

A szavazás eredménye: 10 igen szavazat. 
 
102/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 

Püspökladány Város Önkormányzata  
 

1. Kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 2012. évi Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez. 

  Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és megküldé-
sére.  

 

Határidő:  2011.október 14. 
Felelős:   Dombi Imréné polgármester 

 
2. Megbízza a polgármestert a pályázat kiírására, lebonyolítására, a be-

érkezett pályázatok elbírálására, rangsorolására. 
 

Határidők:  2011. október 17. - a pályázat kiírására 
  2011. december 5. – a pályázatok elbírálására   
  2011. december 16. – az elbírált pályázatok továbbítására  

Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
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4/l. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az „ADD A KEZED” Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete újabb pá-
lyázat benyújtásához kéri az önkormányzat támogatását, mely által többletpon-
tokhoz tudnak jutni.  
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.  
 
A szavazás eredménye: 10 igen szavazat. 
 
103/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „ADD A 
KEZED” Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesületének az ÉAOP-5.1.3-
11 – Régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése – 
pályázatát, illetve a pályázatban bemutatott cél megvalósítását támogatja. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:       Dombi Imréné polgármester 
 

 

DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.  
 

 
K.m.f. 

 
 
 D o m b i  Imréné K e s e r ű  László 
 polgármester jegyző 
 
 
 
   K o v á c s  Krisztina K i n c s e s  László 
 képviselő képviselő 


