
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2016. január 28-i soron következő,  n y í l t  ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

1/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról. 

2/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata 
2016-2019. évig szóló Sportkoncepciója jóváhagyásáról. 

3/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat megüresedett házi gyermekorvosi körzet 
betöltésére kiírt pályázat határidejének újbóli meghosszabbításáról. 

4/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a Bentlakásos Otthon Segítő Kezek Szo-
ciális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
általi önálló szakmai egységként történő működtetéséről. 

5/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség ja-
vítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” című kiírás keretein belül pályázat benyújtásáról. 

6/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Az Egészségügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése” című kiírás keretein belül pályázat benyújtásáról. 

7/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-
jának bővítése, fejlesztése” című kiírás keretein belül pályázat benyújtásáról. 

8/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés” cí-
mű kiírás keretein belül pályázat benyújtásáról. 

9/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-2.1.3-15 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrast-
ruktúra fejlesztések” című kiírás keretein belül pályázat benyújtásáról. 

10/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány város településszerkezeti 
tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részbeni 
módosításáról. 

11/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat az Európai Unió által meghatározott köte-
lező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában állásfoglalás elfogadásáról. 

 
1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésé-

ről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 
9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének, az elnevezé-
sük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a ház-
szám-megállapítás szabályairól. 



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

rosháza tanácskozó termében megtartott 2016. január 28-i soron 
következő  n y í l t  üléséről. 

 
Jelen vannak:  
 Dombi Imréné polgármester, 
 Márkus Gábor, Rásó János alpolgármesterek, 
 Petőné Papp Margit tanácsnok, 
 Dr. Lente Péter, Fenyves Vidor, Balázs Sándor, Tóth László (később 

érkezett), Kiss Zsigmond, Duró Ferenc, Kincses László, Kovács Krisztina 
képviselők, 

 Keserű László jegyző. 
  
Tanácskozási joggal megjelentek: 

 Varga Lajos a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft ügyvezetője, 
 Tányér József a Tájékoztató Központ mb. vezetője, 

Papp Lászlóné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, 
 Pusztainé Nádházi Ibolya a Gazdasági Ellátó Szervezet mb. vezetője, 
 Ráczné Hegedűs Ilona a Segítő Kezek Intézmény vezetője, 
 Szabó Lajosné az Egészségügyi Nonprofit Kft. képviseletében, 

Pandur Erika a Városgazdálkodási iroda vezetője, 
Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője, 

 Fodorné Szabó Mária Intézményfelelős, 
 Varga János a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 
További megjelentek: 
 sajtó képviselői, érdeklődő városlakók. 

 
Jegyzőkönyvvezető: 
 Karacs Zoltán 
 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket.  
 
Megállapítom, hogy az ülésen 11 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Aki a meghívó szerinti napirendeket elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. 
 
 
N a p i r e n d : 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az 
 önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
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2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatáról. 

 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
3. Beszámoló a Püspökladányi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévi 

tevékenységéről. 
 Előadó: Kovács Krisztina bizottsági elnök 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
5. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2016-2019-ig szóló 

Sportkoncepciójának elfogadásáról. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
6. K ü l ö n f é l é k 
 

a) Beszámoló a Víziközmű Társulat 2015. IV. negyedévi gazdálkodásáról. 
  Előadó: Kiss Zsigmond elnök 
 

b) Előterjesztés megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére 
irányuló pályázat újbóli kiírására. 

  Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

c) Előterjesztés Bentlakásos Otthon működési formájának  lehetőségeiről. 
Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 
d) Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 9/2008.  
  (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

e) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás   
  szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatáról. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

f) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

g) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

h) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
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i) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

j) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

k) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási  
  Tervének részbeni módosításáról. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

l) Előterjesztés az Európai Unió által meghatározott kötelező   
  betelepítési kvóta elutasítása tárgyában állásfoglalás elfogadásáról. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 

m) Előterjesztés igazgatói beosztás ellátására irányuló pályázat  
 elbírálására. /Zárt ülés/ 
Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 
 
Ügyrendi hozzászólás 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Javaslom, hogy az utolsó, 6/m napirendi pontot, amely kiemelt vezetői beosztásról 
szól, ha lehet ne zárt ülésen, hanem nyílt ülésen tárgyaljuk, hiszen egyetlen egy 
pályázat érkezett be ezzel kapcsolatban. Mindenki tudja, hogy ez a pályázó látja el 
évek óta ezt a feladatot, számára nem egy idegen, számunkra sem egy idegen. Nem 
látom azt indokoltnak, hogy ezt zárt ülésen kelljen tárgyalni. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző  
 
Ilyen esetben a képviselő-testületnek nincs választási lehetősége. A Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény azt mondja ki, hogy a képviselő-testület zárt 
ülést tart többek között választás, kinevezés, fegyelmi tárgyaláskor, ha az érintett kéri. 
Ha az érintett fél ezt kéri, akkor a képviselő-testületnek ezt tiszteletben kell tartani. 
 
 
1. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester szóbeli kiegészítése 
 
A december arról szólt, mindenki tudja, hogy az intézményeinkben, iskolákban, 
óvodákban, civil szervezeteknél adventi készülődések folytak. Városi szinten 
fellépések is voltak. Megköszönöm azon képviselő társaimnak, akik részt vettek a 
rendezvényeken és eleget tettek a meghívásoknak. Külön gratulálok a fellépőknek, 
az intézményeknek is, hiszen mindenki megtartotta az évzáróját.  
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December 18-án karácsonyi rajzpályázatunk eredményhirdetésén köszöntöttem a 
pályázaton résztvevő gyermekeket. Külön öröm volt az, hogy az elmúlt időszakhoz 
hasonlóan nagyon sok gyermek jelentkezett. A pedagógusok is bíztatják az 
önkormányzatot, hogy a továbbiakban is legyenek megrendezve az ünnepekhez 
köthetően ezek a rajzversenyek a gyermekek részére. 
 
December 21-én Rácz Krisztiánnal a Futó Daru Sportegyesület elnökével egyeztettem. 
Elnök úr tájékoztatást adott arról, hogy 2016-ban is szeretnék folytatni azt a 
hagyományt, amelyet 2015-ben kezdtek el a Farkasszigetben. Az ún. Daruvonulást, 
mint futóversenyt szeretnék megrendezni. Természetesen még időpont nincs, csak 
maga az elképzelés körvonalazódik, hogy hagyományt szeretnének ebből teremteni. 
Önkormányzatunknak ugyanúgy, mint az utóbbi két versenyt, a következőt is 
erőnkhöz mérten támogatni kell, hiszen egy országos rendezvényről van szó. 
 
December 23-án részt vettem a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás társulási ülésén. 2016. január 
1-je volt az a dátum, amikor a szociális intézményeknél megalakultak a központok. 
Ezzel kapcsolatban hozta meg a Társulás azon döntését, melyet a mi képviselő-
testületünk is tárgyalt az elmúlt évben. 
 
December 28-án Pusztainé Nádházi Ibolya igazgató asszonnyal és Tányér József 
megbízott intézményvezető úrral tárgyaltam. A megbeszélés tárgya az volt, hogy a 
decemberi testületi ülésünkön hoztunk döntést, melyben biztosítjuk a könyvtár 
részére a könyvek beszerzésére újból a forrásokat. Állami támogatást kapunk a 
könyvtár ellátására, a kapott támogatásnak a 10 %-át könyvbeszerzésre kell fordítani. 
Ezzel kapcsolatban egyeztettünk és tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a 
könyvbeszerzés megtörtént az intézmény részéről. 
 
Látható többször is, december 29-én, január 4-én egyeztetések voltak a Segítő Kezek 
Intézmény vezetőjével. A központoknak a kialakításáról volt szó, az egésznek a 
beindulása elég nagy feladatot jelentet az intézménynek. Az önkormányzat 
mindenképpen arra törekszik, hogy úgy, ahogy ez idáig ellátta az intézmény helyi 
szinten a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, magának a központnak a működése 
is olyan szakmai színvonalon működjön január 1-től, amit mi ez idáig is 
tapasztaltunk és el is várunk az intézménytől. 
 
Január 6-án Kövesi Tamással a Karacs Ferenc Kollégium igazgatójával tárgyaltam. 
Azzal a kéréssel fordult az önkormányzatunkhoz, hogy nagyon nagy az igény a 
kollégiumra. A kollégium működik egy adott létszámmal, arra kérte az 
intézményvezető a képviselőket, amennyiben mód és lehetőség nyílik arra, hogy a 
kollégium bővítése, akár pályázati forrásból, akár bármilyen más támogatásból szóba 
kerülhetne, akkor ezzel foglalkozzon a képviselő-testület. 
 
Január 6-án Papp Lászlóné intézményvezető asszony tájékoztatott arról, hogy a 
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény elnyerte a „Kincses Kultúróvoda 2016” 
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címet. Gratulálok intézményvezető asszonynak, az óvodának és minden 
kollégájának. Ez egy nagyon szép cím lesz erre az évre az intézménynek. 
 
Kérdések 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Január 11-én Nagy Sándornéval és Pató Józsefnéval tárgyal polgármester asszony 
tornatermek felújításának lehetőségeiről. Erről kaphatnánk bővebb tájékoztatást? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Az elmúlt időszakban kiírásra került egy olyan pályázat, amelyet azok a szervezetek, 
egyesületek vehetnek igénybe, ahol működik a kézilabda. Ez a pályázati kiírás 
egyértelműen megfogalmazza azt, hogy az utánpótlás nevelést helyezné előnybe a 
fejlesztésekkel. Mind a két igazgató asszony, azzal a megkereséssel jött, hogy az ő 
intézményükben is van kézilabda oktatás és hogyan lehetne a Püspökladányi 
Kézilabda Egyesülettel együttműködve beadni erre pályázatot. Nem az 
önkormányzatnak kellene beadni, hanem a Püspökladányi Kézilabda Szövetségnek. 
Ezzel kapcsolatban áttanulmányoztuk magát a pályázati kiírást, ahol egyértelműen le 
van írva a megfelelés, mely szerint azok a tornatermek, illetve sportlétesítmények 
támogathatóak, ahol rendszeresen vannak bajnokságok. Nem edzések, hanem 
bajnokságok. Sajnálatos módon az intézményeinkbe nem zajlanak ilyen 
sportrendezvények, hiszen a sportcsarnokban vannak ezek megtartva. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Január 5-én Tányér Józseffel a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési 
Központ, Könyvtár, Múzeum megbízott intézményvezetőjével volt egyeztetés, 
január 13-án pedig Erdei Anna tagintézmény-vezetővel. A hölgy mióta 
tagintézmény-vezető, illetve ezt az eljárást a testület tudta-e vagy nem tudta? 
Emlékezetem szerint nem tudta.  
 
Január 20-án az M4-es autópálya Fegyvernek-Püspökladány közötti III. szakaszhoz 
kapcsolódó Hajdú-Bihar megye területét érintő országos közutak és egyéb utak 
útépítési engedélye kapcsán szakmai szemle, valamint lakossági közmeghallgatás 
került megrendezésre. A mondat első része számomra egy kicsit érdekes, először volt 
egy szakmai szemle, utána pedig volt a lakossági közmeghallgatás. A szakmai 
szemlére miért nem kaptak a képviselők meghívást? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Január 5-én az újság megjelenésével kapcsolatban folytattunk egyeztető 
megbeszéléseket. Megnéztük, hogy a tavalyi évben mikor volt az újságnak az első 
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megjelenése. A képviselők részéről jött megkeresés, hogy januárban mindenképpen 
jelenjen meg az újság, ami nem is volt kérdés.  
 
A „30 éves Püspökladány” rendezvényről folytattunk egyeztetéseket tagintézmény-
vezető asszonnyal.  
 
Egy napon volt két közmeghallgatás. Az elsőre a hatóságokat hívták meg. A 
szervező, vendéglátó nem Püspökladány Város Önkormányzata volt, hanem a 
megbízottak. Miért nem hívták meg a képviselőket? A hatóságok és a szakhatóságok 
voltak jelen az első körös egyeztetésen. A lakossági közmeghallgatás, ami néhány 
óra múlva kezdődött, oda bárki eljöhetett. Nagy volt az érdeklődés a 
püspökladányiak részéről. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
December 28-án Varga Lajos igazgató úrral volt egyeztetés. Milyen feladatkörrel 
kapcsolatban történt az egyeztetés?  
 
Január 5-én Tányér Józseffel a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési 
Központ, Könyvtár, Múzeum megbízott intézményvezetőjével is volt egyeztetés. 
Bővebb tájékoztatást szeretnék kérni a beállt intézményi feladatok ellátásával 
kapcsolatban. Kik látják el ezeket a feladatokat? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
A megbeszélésnek a tárgya a Segítő Kezek Intézményre irányult. Január 1-től a járási 
központoknak is meg kellett alakulnia a Segítő Kezek Intézményén belül. Jogszabály 
szabályozza a feltételeket, hogy hogyan kell elindítani egy ilyen intézményt. 
Felmérésre került decemberben az intézményben a helyiségek száma, illetve az 
átalakításnak a lehetősége. Az egyeztetések arról szóltak, hogy még egy interjú 
szobát ki kell alakítani az intézményben. Megtalálták ennek a helyet, de ez majd egy 
kis építkezéssel fog járni, hiszen egy falat kell beépíteni, így lehet kialakítani az 
interjú szobát. Ezzel kapcsolatban kértem igazgató úrnak a segítségét, hogy a 
kialakításnál vegyenek részt.  
 
A képviselő-testület határozata alapján, intézményvezető asszony távollétéig, a 
megbízott intézményvezető úr látja el az intézménnyel kapcsolatos feladatokat. 
December 31-ével a Művelődési Központnak a tagintézmény-vezetője elment az 
intézményből közös megegyezéssel, intézményvezető úr tájékoztatást adott erről. 
Egy tagintézmény vezetőt nevezett ki, ez nem a testületnek a kompetenciája, ahol 
megfelelő szakmai végzettséggel kell rendelkezni. Intézményvezető úr úgy gondolta, 
hogy a kolléga nő, aki több éve itt van az intézményben, az Ifjúsági Házban látott el 
feladatokat, előtte pedig a televízióban is dolgozott, megfelelő szakmai végzettséggel 
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rendelkezik. El tudja látni a Művelődési Házban a feladatokat, amelyet az 
önkormányzat kötelezővé tesz az intézménynek. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Így lassan két kérdésre kaptunk egy fél választ. Enyhe haladás, úgy tapasztalom, 
hogy polgármester asszonynak igen szelektív a hallása. Szeretném nyomatékosítani, 
hogy ez az eljárás miszerint ez a 13-i dátumhoz kötött „tagintézmény vezetővel 
egyeztettem”, nem fedi azt, hogy tudnánk, melyik tagintézmény-vezetőjéről van szó, 
különösen, hogyha egy új kinevezés következtében történt mindez.  
 
Január 8-án nagyon szűkszavú kettős szavú mondat van: „Alpolgármesterekkel 
egyeztettem”. Ez nyilvánvaló szokásos lehet. Itt az egyeztetésen szóba került-e az, 
hogy polgármester asszony este nem tud ott lenni a Művelődési Házban, az Újévi 
koncert rendezvényen, és az, hogy Márkus Gábor alpolgármester úr képviselje? 
Elmondta ott Márkus Gábor alpolgármester úr, hogy Ön egy nagyon fontos üzleti 
tárgyalás miatt nem tud ott lenni. Az üzleti tárgyalásról miért nem szól a jelentés? 
(Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Minden héten, pénteken van az alpolgármester urakkal egy közös egyeztetés. Mindig 
az előttünk álló feladatokat osztjuk be és az elvégzett feladatokat is megbeszéljük. 
Igen, január 8-án erről is szót váltottunk alpolgármester úrral, hogy nagy 
valószínűséggel nem tudok részt venni az Újévi koncerten. Nem voltam üzleti 
tárgyaláson, magánjellegű elfoglaltságom volt. Ilyenkor ezeket is megbeszéljük, 
hogy ki az, aki elmegy és képviseli az önkormányzatot a különböző rendezvényeken. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Úgy tűnik Márkus Gábor alpolgármester úr lányos zavarában fogalmazott úgy. 
Érthetetlen egyébként, amikor egy megbízott köszöntő, amikor a nézőket köszönti, 
miért is kezd bele ilyen mondatokba, hogy miért nincs ott polgármester asszony. 
Mindig előfordulhat, hogy más történet van, de ha valaki így kezdi el a mondatait, 
akkor sokan kíváncsiak lesznek és bizonyos mértékig ez pletykákra is okot adhat. Ön 
itt tagad, tehát a levegőben marad, hogy mi is lehetet ez a fontosnak tartott ügy, amit 
alpolgármester úr így minősített, most pedig le is tagadta itt mormogva. Ettől 
gondolom izgalmasabb lehet, bár nem tudom annak a bizonyos üzleti tárgyalásnak a 
tartalmát, ezért kell azt minősítenem, hogy ez a bizonyos M4-es autópálya 
közmeghallgatásnál úgy tapasztaltam a délutáni részben, képviselő társaim nem 
nagyon érdeklődtek az események iránt, a lakosság annál inkább. Ha délelőttre nem 
kaptak meghívást a képviselők sem, mert én biztosan nem, akkor a képviselő-testület 
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kifejezetten közönnyel fogadta ezt az eseményt, amelyet a facebook oldalán a 
polgármester asszony egy nagy lépésnek nevezett, amellyel közelebb kerülhetünk az 
ún. célhoz. Ez volt az a lépés, ami egyszerű bürokrácia, ha úgy szemléljük, akkor 
sajnálatos módon a Tájékoztató Központ, a televízió is megfelelően cenzúrázottan adta 
le a mostani tudósítását. Pontosan azt a részt nem adták le vágatlan módon, ahol a 
közönség maximális mértékben kifejezte elégedetlenségét az eljárás menete miatt. Az 
egészben Bodó Sándor országgyűlési képviselőt említi meg, hogy már hónapok óta 
keresték vele és nem tett semmit. Ehhez képest a riport lezáró részében országgyűlési 
képviselő úr ismét előadta, legendás mellébeszélő stílusával azt, hogy hogyan lehet 
kockáztatni az Európai Uniós forrásokat. Arra a legjobb példa a püspökladányi 
önkormányzat, hogyan lehet, és nem kell összekeverni a szénát a szalmával, remélem 
meg lesz arra a módja, hogy a lakosságot korrekten is tájékoztatni lehessen, mindarról, 
ami itt a háttérben aljas módon folyik. Ami miatt Püspökladány-Törökszentmiklós 
szakasz többek között azért szenved hátrányt, mert az Európai Unió által nem 
támogatott Abony-Törökszentmiklós-Tiszahíd szakaszhoz a kormány átcsoportosította 
a pénzt az itteni helyett, majd közben leállította, aztán kiderült, hogy nem is adhatott 
volna oda pénzt. Ragozhatnánk ezerszer, ez tényleg szakmai kérdés, meg politikai. Így 
összességében azt mondhatom, hogy addig, amíg ilyen országgyűlési képviselőnk van, 
aki nem intéz valamit, hanem helyette megfogalmazom, egyszerűen hazaárulónak 
nevezi azt, aki valamilyen más fajta javaslatokat tesz, akkor oda bíztuk a dolgot arra, 
hogyan fog Püspökladány…(Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Képviselő úr keveri össze a szénát a szalmával. A délelőtti egyeztetésen a hatóságok 
voltak jelen, ahol véleményezték azt a szakaszt, amely Püspökladányt is érinti. Ez a 
folyamat csak abban az esetben mehet tovább, hogyha a hatóságok jóváhagyják 
ennek a pályaszakasznak az engedélyét. Délután kezdődött a lakossági meghallgatás, 
amire hívták azokat a tulajdonosokat, akiknek a területét érinti ez a beruházás. Ezen a 
megbeszélésen egyértelműen elhangzott az, hiszen fel is tették kérdésképpen a 
tulajdonosok, hogy olyan egyeztetések következnek, amikor személyesen fognak 
minden tulajdonossal leülni jogászok. Meg kell, hogy állapodjanak a vételi 
szándékról, tehát, hogy a tulajdonos eladja ezt a területet, hiszen itt fog felépülni ez az 
új létesítmény. Nem is értem, hogy most a képviselőket miért hozza ilyen helyzetbe 
képviselő úr, hogy nem vettek részt vagy nem volt érdeklődés. Én is ott voltam ezen 
a tájékoztatáson, aminek nagyon örültem, de érintett nem volt egyikőnk sem. 
Tulajdonosoknak adták ezt a tájékoztatást, hogy a közeljövőben milyen 
megkeresések lesznek majd feléjük. Olyan megbeszélésre is sor került a 
tulajdonosokkal, ahol egyértelműen látszik az, hogy nekik is fel kell készülni a 
tárgyalásokra. A képviselőknek a feladata majd ezután következik, segítsük a 
gazdákat annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb szerződéseket tudják megkötni. 
Hiszem, hogy a mi munkánk a gazdáknak a segítése. Amit képviselő úr elmondott 
azt maximálisan visszautasítom a képviselők részéről. 
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MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
A polgármesteri jelentésben többször szóba került, hogy a Segítő Kezeknél egy 
átalakulás történt január 1-től. Többször jártam az intézményben az elmúlt évben és 
az év kezdetén is. Megköszönöm az ott dolgozóknak a munkáját, hiszen nagy munka 
volt az év végén átállni a január eleji kezdésre, amit egyébként a Kincses László által 
említett újévi köszöntőben is elmondtam a Művelődési Központban. Valamit 
félreértett Képviselő úr, semmilyen üzleti tárgyalásról nem beszéltem és nem is 
szabadkozással kezdtem az ünnepi köszöntőmet. A köszöntő közben utaltam arra, 
hogy polgármester asszony jókívánságait is tolmácsolom, aki most nem tud itt lenni. 
Képviselő úr, ha ott lett volna az Újévi Koncerten, akkor helyben meg tudta volna 
kérdezni, ha valamit félreérthetően fogalmaztam. Nem lányos zavaromban, hanem 
egyéb ok miatt lehet, hogy nehezebben tudtam beszélni, de ez legyen az én 
magánügyem. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Azért hoztam elő, hogy tisztázódjon, a lakosságnak ebből ne maradjon félreértés, de 
ebből maradhat félreértés, mert a polgármester elzárkózik az információközléstől. 
Visszatérve az M4-es autópálya közmeghallgatásra. Maga a szó, hogy 
közmeghallgatás azt jelenti: bárki, mindenki, a lakosság teljes spektruma, nem csak a 
tulajdonos, hanem az érdeklődők is. Az érdeklődők kategóriában úgy látszik, hogy a 
képviselők nem jelentek meg, ez megdöbbentő. Viszonylag rövid 40 perces 
közmeghallgatáson, mert utána a sorban állás tovább tartott, míg a gazdák megtudták 
egyéni parcellaszámaikra vonatkozó egyéni helyzetet, volt egy nagyon értelmes, 
érdekes és összefoglaló megszólalás, amely arról szólt, hogy itt egy múltbéli 2003-
ban törvényben elfogadott M4-es autópálya procedúrájának adminisztratív és 
automatikus folyamata zajlott. Miközben a kormány egyetlen tollvonással áthúzta az 
autópálya koncepciókat és példának okáért az M4-es Pest megyei és Szolnokot 
elkerülő szakaszát autóútnak minősítette át. Ebből az következik elég röhejes módon, 
nem tudok most szebben fogalmazni, hogy miközben Szolnoktól-Budapestig autóút 
lesz, itt még autópályát terveznek. Erre mondta az, aki ezt szépen összefoglalta, hogy 
ez egy reménybeli és múltbeli dolog, amiről most még a hatóságok végig viszik a 
procedúrájukat, ez egyébként az ő dolguk. A helyzet az, hogy a megépítés esélyei is a 
nullára csökkentek, különös tekintettel arra, hogy azt a forrást, amit az előző 
ciklusban innen a Tisza-hídra csoportosítottak, most az ide következő forrást, az 
M35, M4-re Debrecen-Berettyóújfalu országhatárra csoportosították át. Milyen 
nagyszerű világban élünk, egyre kevesebb forrásból…(Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Igen, itt volt Képviselő úr is ezen a tájékoztatón, valóban így van, közmeghallgatás 
volt, ahová bárki eljöhetett. A felhívások minden püspökladányit érintettek, de még 
egyszer szeretném jelezni, legfőképpen a tulajdonosokat, a gazdákat érintette. Utána 
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lehetőséget biztosítottak arra, hogy négyszemközti, szűk körű megbeszéléseket 
tudjanak folytatni a gazdákkal, az előttük álló feladatokkal kapcsolatban. 
 
Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 10 igen, 1 tartózkodás. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. 
 
 
2. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester szóbeli kiegészítése 
 
Jogszabályban meghatározott kötelező feladata az önkormányzatunknak a 
megállapodást felülvizsgálni. Nem tudom, mennyire nézték meg az együttműködési 
megállapodást, mely a tavalyi évben is aktuális volt, az önkormányzatunk elfogadta. 
Biztosítjuk az 1.1 pontban, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak azt a területet, ahol 
a hivatalban meg tudják tartani az üléseket. A postai, kézbesítési, sokszorosítási 
feladatokra is biztosítjuk a hivatalon keresztül a lehetőségeket, illetve a saját irodának 
a fenntartásához havi költséggel járulunk hozzá. 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen. 
 
1/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján, a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban 
kötött megállapodást felülvizsgálta, annak szövegén változtatást nem javasol. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
 
 
3. Napirend 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
2013. november 28-i ülésünkön döntöttünk arról, hogy megalapítjuk a Települési 
Értéktár Bizottságot. A testület jóvoltából ezt a feladat az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottsághoz került. Ez a bizottság új feladattal ismerkedett és próbált 
megfelelni annak. Ahogy az idő telik, tudjuk mi a feladat, mi az, amit szeretnénk, 
ennek megfelelően haladunk. Az elmúlt félév munkáját a júniusi testületi ülésünkön 
megismerhette a testület és a lakosság, azóta kétszer üléseztünk, a harmadik most 
következik. A beérkezett, gyűjteménybe javasolt értékeket megtárgyalta és azóta 
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igazán az történt, hogy egy 6 fős szakértői bizottságot kértünk fel, amiről már az 
előző beszámolóba említést tettünk. Kimentek a felkérések és érkeznek vissza, az 
eddig még elfogadó válaszok. Ez a szakértői bizottság fogja a bizottság felé megtenni 
a szakértői javaslatát, mert így szeretnénk még precízebben és még szakszerűbben 
eldönteni azt, hogy mi kerüljön ebbe az értéktárba, amelyet megjelentettünk a 
honlapunkon. Mindenki követheti, hogy milyen értékek szerepelnek ebben a tárban. 
Amelyet kiemelkedőnek tartunk, azt a megyei értéktárba való felvételre is javasoljuk. 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen értékek jöttek be, meg van a honlapunkon 
az ehhez tartozó kiírás és értékelés. Akit ez érdekel, megnézheti. Érkezett ajánlat 
azóta is, be fogunk számolni, amikor ez döntési helyzetbe kerül. 
 
Kérdések 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
A szakértőknek van-e valamilyen díjazásuk, vagy társadalmi munkában végzik ezt a 
feladatot? A lakosságnak milyen a hozzáállása ehhez a munkához, mennyire keresik, 
mennyire segítik? Ténylegesen olyan dolgok kerülnek-e szóba, amin el kell 
gondolkozni? 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
A következő beszámolóban fel fogom sorolni, hogy kiket kértünk meg, de nem 
akartunk nyilvános választ addig, amíg nem érkezik igenlő válasz. Ha megérkeznek, 
akkor ide fogjuk hozni a testület elé. A szakértők muzeológusok, pedagógusok, 
magyar történelemmel foglalkozó emberek, akik ehhez a területhez jobban értenek. 
Van érdeklődés a lakosság részéről, tegnap is megállítottak engem, hogy az űrzászlót 
miért nem tesszük a megyei értéktár részévé. Jelezni kell a bizottság felé, 
megvizsgáljuk, hogy megfelel-e a kritériumoknak és nincs semmilyen akadálya. Azt 
érzékelem sugallni kell, segíteni kell a lakosságot ahhoz, mondják, hogy ez is, és az is 
jó lenne, de ezt jelezni kell, még akkor is, ha nem tudja kifejteni annak az értéknek a 
történetét. Igyekszünk olyan embereknek odaadni, akik megfelelően feldolgozva be 
tudják majd nyújtani. Tiszteletdíj nincs, úgy kértük fel őket, hogy segítsenek nekünk, 
a szakértelmükkel, mivel nincs is rá forrásunk, ezért társadalmi munkában, nyilván 
meg fogjuk köszönni valamilyen formában. Egyelőre még arra kértük őket, hogy 
szakmai tudásukat bocsássák rendelkezésünkre. 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Tagja vagyok a bizottságnak, elsőként került be a Fatelítő gépei és épületegyüttese 
2014. május 20-án az értéktárba. Nem a mi okunkból, de azóta sem változott ennek 
az épületegyüttesnek az állaga. Hogyan tudnánk ebben segítséget nyújtani, hogy 
legalább az állaga megmaradjon? 
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KOVÁCS KRISZTINA képviselő az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Nem a mi tulajdonunk, de azóta is folyamatosan próbálunk a tulajdonos felé 
lépéseket tenni, ha más nem, akkor használatbavételként adja oda nekünk. Elég 
nehezen őrölnek isten malmai, de nem adtuk fel, igyekszünk tovább lépni, hátha 
egyszer sikerrel járunk, hogy Püspökladány kezelésébe kerüljön ez a terület. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A felsorolásból nem derült ki, érkezett-e már javaslat a Gólyavár épületével 
kapcsolatban? 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A bizottságban már beszéltünk, vettünk fel egy listát, amelyben próbáltunk mi is 
olyan értékeket találni, amellyel érdemes foglalkozni, mi is szeretnénk, hogyha a 
Gólyavár ide tartozna. Többek között én is elkezdtem a Gólyavár értékeinek a 
felkutatását. Nagyon értékesnek találom ezt az épületet, remélem el is jut odáig, hogy 
bekerüljön majd a bizottság elé, mint érték. 
 
Vélemények 
 
KISS ZSIGMOND alpolgármester 
 
Úgy látom, hogy ez a bizottság jól végzi a munkáját és egyre mélyebbre ássa magát a 
munkába. Láthatjuk az elmúlt évben is, hiszen 8 olyan tárgy került be, ami az 
értéktárnak a részét képezi. Mivel egyre jobban bővül ez a kör, lehet, hogy érdemes 
volna minden évben egy kiadványban szerepeltetni, hogy mik azok a határozatok, 
amiket a bizottság meglépett és olyan formában, ami a meglévőket kiegészíti minden 
évben. Nem csak a honlapon lehetne megnézni ezeket, hanem az ember könyv 
formájában is át tudná tekinteni. A városba érkezőknek meg tudnánk mutatni, hogy 
mik azok az értékek, amik a legfontosabbak számunkra. Megköszönöm a 
bizottságnak a munkáját. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Nagyon jó felvetés ez, hogy valahogy írásos formában is megmaradjon az utókornak, 
milyen döntéseket hozott az értéktári bizottság. El kellene azon gondolkodni, hogy a 
kalendárium méltó helye lenne-e. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A 3-as számú határozatban foglalt Árpád-kori kápolnarommal kapcsolatban lenne 
javaslatom. Kérdezhettem volna is, de remélem így is sikerül majd választ kapni rá. 
Amennyiben ez a XI. századból maradt emlék, ugyanakkor az első írásos emlék 
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Püspökladányból az 1300-as évekből való, akkor nyíl-e arra lehetőség, hogy a 
kápolnarom környezetének alapos szakmai vizsgálatával kijelenthetővé válna, 
Püspökladány most már 900 éves település. Ha a kápolnarom a területünkön volt, a 
keresztény vallás emléke, akkor nyilvánvaló, hogy folytonosság legyen a későbbi 
írásos emlék és e közt. Ezzel a témakörrel kapcsolatban milyen mélységű szakmai 
munkákra nyílhat lehetőség, illetve ehhez volna-e olyan pályázati forma, amelyekhez 
forrás is kerül. 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
A feltárás során találtak Szent László korabeli pénzérméket, amelyről úgy vélték, 
hogy valószínű, hogy abból a korból származik. Ezt még meg kell erősíteni, 
bizonyossá tenni, hogy ezt kimondhassuk. A lakosság érdeklődésével kapcsolatban 
számos alkalommal történt rendezvény szervezése a könyvtárban, előadások, illetve 
beszélgetések formájában, ahol magának az értéktár felépítésének, működésének a 
mikéntjéről volt szó, illetve azokról a lehetséges értékekről, amelyek fellelhetők 
Püspökladányban. Ezek közül már néhány bekerült az értéktárba, néhány javaslat 
megtörtént, de hogy ezt megalapozott módon tegyük meg, fel kell tárni az összes 
információt ezzel kapcsolatban. Ehhez kiváló alapot ad az itt is megemlített Kecskés 
Gyula könyv. Az, hogy a megyei értéktárba javasolta a bizottság, ezt csak üdvözölni 
tudom, hiszen egy nagyon jól összefoglaló mű a Püspökladányban található 
értékekről. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Feladatunk van a kápolnarommal, mert ha kimegyünk, akkor azt látjuk, hogy kell 
vele foglalkozni, és lehet rajta javítani, tehát a feladat az itt van előttünk. Az is 
egyértelmű, hogy a városban vannak olyan civilek, mivel erőtér mérésekor erősebb 
értékeket állapítottak meg, van olyan, aki hisz ennek a létezésében. Szoktak kimenni 
és öngyógyításra használják, érdekes lehet ez az oldala is. Rendszeresen szoktak 
tartani ilyen jellegű összejövetelt, nekünk feladatunk is az, hogy ez az érték, ami 
ilyen régi időre nyúlik vissza, olyan állapotban maradjon fenn, hogy lehessen tovább 
kutatni, milyen szerepet játszott ez a terület az itteni település életében. Örülök, hogy 
ott van az értéktárban és lehetőséget ad arra bárkinek, akinek ehhez affinitása van, 
hogy tovább lépjen ez ügyben. 
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Lehet, hogy volna olyan, aki rászorulhat ilyen kezelésre, amit képviselő asszony 
említett, aki hisz benne, ezt nem akartam se jó, se rossz értelembe kommentálni. 
Lehet, hogy az én hiányosságom, de mindig utólag tudom meg, mikor van az 
Értéktár bizottsági ülés. Ha lehetőség van rá, akkor szívesen részt vennék az 
üléseken, mert lehet, hogy nekem is lenne egy-két ötletem. Írásban fogok javaslatot 
küldeni. 
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KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási bizottsági ülés után van, benne van a meghívóban. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Igen nagy tabellán mozog az a lehetőség, ami ide az értéktárba bekerül, és ide 
bekerült/bekerülhetnek épületek is. Az építési hatóság szempontjából az, hogy 
bekerül ebbe az értéktárba, ez valamiféle megkötést jelent-e a tulajdonosnak? 
Gondolok itt átalakításra, külső, vagy belső homlokzatra.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Nincs, mert lehet olyan beadvány is, amely magántulajdont érint, itt épületekben is. 
Sajnos elkövettük már azt a hibát, hogy voltak olyan magán parasztházak, amelyek 
stílusában nagyon egyediek és ezeket már nem fogjuk megtalálni, mert ezeket 
lebontották és újjáépítették. Sürget az idő bennünket, hogy ezeket az épületeket, ha 
más nem, legalább fényképeken meg tudjuk örökíteni, és meg tudjuk tartani, de 
sajnos valamelyikről már lekéstünk. A tulajdonossal egyezséget köthetünk, de nincs 
ilyen megkötés. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Megköszönöm az Értéktár Bizottságnak az elmúlt éves munkáját. Látszik a 
beszámolóból is, hogy elég sok mindennel foglalkoztak. Nagyon örülök annak, hogy 
tovább akarják bővíteni azokat a köröket, amelyeket akár a megyei értéktárba vagy, 
akár ide a helyi értéktárba tudunk felvenni. Sok értékünk van, amely mindenképpen 
érdemes arra, hogy gazdagítsa településünket. Kívánok a jövőben erre az évre is 
nagyon jó munkát az Értéktár Bizottságnak. Képviselő társaimat bíztatom arra, hogy 
a környezetükben lévő lakosokat támogassák abban, minél többen adják be, ha 
találnak valami olyan értéket, amelyet fel lehet venni a bizottságnak az értéktárba. 
Ezt mi is támogassuk. 
 
Aki elfogadja a beszámolót, kérem szavazzon.  
 
A szavazás eredménye: 11 igen.  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület elfogadta a Püspökladányi Települési 
Értéktár Bizottság 2015. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
 
4. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Rengeteg kérdés 
merült fel ezzel kapcsolatban, a bizottság az előterjesztést támogatja. 
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Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Jeleztem a bizottsági ülésen, hogy az egyik legrövidebb, legcinikusabb előterjesztést 
olvashatjuk. Az egyik oka lehet, az, hogy rövid, elvileg sok mindent megtárgyaltunk már 
decemberben, a hátralévő rövid időben elvileg már nem történt olyan sok minden. Ennek 
ellenére van két igen kardinális rész, amelyről szólni kell. Az egyik az önkormányzati 
földön lévő termeléssel kapcsolatos, miután egy teljes évet megvártunk, lekövettük az 
eseményeket. Azon kívül, hogy a 2015. évi költségvetésben szereplő tételről van szó, 
mondjuk úgy, hogy saláta törvényként szavaztunk róla, legyen ez a folyamat. Jelenti ez 
azt, hogy a műveléssel kapcsolatos tevékenységekről nem kell az önkormányzat 
Mezőgazdasági Bizottságának értesülni, nem tudjuk, a bizottság kompetencia körébe 
tartozna az önkormányzati földekkel kapcsolatos feladat, az események megfigyelése, 
javaslatok tétele, ellenőrzés, stb. A műveléssel kapcsolatos megbízást megelőzte-e 
beszerzési eljárás? Ki hatalmazta fel az utalványozót arra, hogy 500 eFt-nál nagyobb 
tételeket engedélyezzen? Ki ellenőrizte azt a folyamatot, amelynek a végeredménye egy 
majdnem veszteséges év, mert az 1 066 eFt-os eredményt, azt másnak nem lehet nevezni, 
csak annak, hogy hozzá nem értés volt folyamatában az egész év során? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Azt mondta képviselő úr, 2015. évi döntés volt, hogy az önkormányzatnál legyenek a 
földek. Ez nem így van, 2014-ben döntöttük erről. 2015-ben lépett hatályba az a 
jogszabály, amely előírta, hogy csak azok az önkormányzati vállalkozások művelhetik 
a földet, akiknek az árbevételének legalább 50 %-a ilyen tevékenységből származik. 
 
PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Az önkormányzati földekkel kapcsolatos beszerzések az önkormányzat beszerzési 
szabályzata alapján történtek, ugyanis minden tevékenység nem érinti a közbeszerzést. 
Ez esetben meg volt a három árajánlat és így a legkedvezőbb ajánlat lett kiválasztva. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Elhangzott olyan is, hogy a Mezőgazdasági Bizottság miért nem felügyeli az 
önkormányzati földeken folyó tevékenységet. Eddig ilyen megkeresés nem érkezett. 
Javaslom a képviselő-testületnek, illetve jegyző úrnak, hogy adjuk oda a 
Mezőgazdasági Bizottságnak a felügyeletet, illetve legyen javaslattételi lehetősége. 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
A Városfejlesztési irodához tartozik ez a rész is, Keczán Zoltánné ennek a felelőse. A 
teljes anyag megtalálható a mi irodánkban, ami a bevételek és kiadások listáját 
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tartalmazza. Ebbe be lehet tekinteni és megbizonyosodhat róla, hogy mi történik a 
mezőgazdaságban. 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Kiadási előirányzatok: a 6. oldalon van a városi és egyéb rendezvények címszó alatt 
5 895 eFt. Ebben a Polgári Bál benne van-e? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
A Polgári Bál egy civil szervezetnek a tevékenysége, aki több tanodát is működtet, 
illetve most vannak a pályázatainak a lezárásai. Jelen pillanatban pedig a tanodára új 
pályázatok vannak kiírva. Ez nem önkormányzati intézmény, nem önkormányzati 
szervezésben van a Polgári Bál, civil szervezet tevékenységében működik, ők 
szervezik. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
A 4. oldalon, az iparűzési adó 51 mFt-os elmaradásáról a decemberi testületi ülésen 
nem esett szó, hogy ilyen probléma lehetséges. Mi történt a testületi ülés után, ami 
okozta ezt az 51 mFt-os elmaradást? 
 
PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Az iparűzési adóbevétel alulmaradásnak az, az oka, hogy 2014 szeptemberében 
bevallásokat adnak be a cégek, ez alapján 2014 decemberben adóelőleget fizetnek. 
2015 szeptemberében a vasútfelújító fő kivitelező cég beadta a beszámolóját, 
miszerint márciussal zárt Püspökladány területén és az erre az időszakra eső iparűzési 
adót ő már megfizette. Körülbelül ez az 50 mFt kiesett a mi költségvetésünkből. 
December 20-ig volt a feltöltése az adóelőleg megfizetésének és nem tudtuk, hogy 
mennyi fog ebből a kiesésből kompenzálódni. Most már konkrétan látszik, hogy 51 
mFt-tal az iparűzési adó alulteljesítést mutat. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Annyi előnyben voltam, hogy ezt a választ már tegnap bizottsági ülésen hallottam, de 
köszönöm képviselő társamnak, hogy felvetette. Ez a probléma nem csak azt veti fel, 
hogy van itt egy mínusz 51 mFt-os tétel, hanem az, hogy hónapok óta tudtak róla és 
félrevezették a képviselő-testületet, a lakosságot az információ visszatartásával. Ez 
most nem csak arról szól, hogy az előirányzat, illetve a teljesítés közti különbség, 
hanem arról, és én még ezt most nem tudom meghatározni, hogy egy bizonyos 
nagyságrendű összeg megérkezett az önkormányzatunkhoz, ezt 1 évvel ezelőtt 
gyakorlatilag mindenféle fedő információval megpróbálták titkolni, meg arra fogni, 
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nekünk ebből kell utófinanszírozni pályázatokat. Teljes hazudozás az egész, most itt 
a lényeg, le kellene zárni az évet, akkor meg kellene tudni pontosan, hogy az, az 
iparűzési adótöbblet az hol realizálódott, vagy hol veszett el? A valós probléma 100 
mFt felett van… (Letelt az idő.) 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Nem titkoltunk el semmit a képviselő-testület elől, sem a lakosság elöl. Irodavezető 
asszony elmondta, hogy volt egy bizonyos 2015. december 20-i határidő, ami az 
iparűzési adó vonatkozásában egy nagyon fontos dátum. Tavaly december 17-én volt 
a legutolsó képviselő-testületi ülés, akkor még nem volt 100 %-os az adózással 
kapcsolatos helyzet. Ezzel a bizonyos céggel, akit a kolléganőm említett, az ő jelzése 
alapján mi folyamatosan tárgyaltunk, egyeztettünk. Felkértem egy szakértői céget, 
aminek az volt a lényege, hogy kértem megvizsgálni a Hivatal Adóhatóságának az 
eljárását, ennek a bizonyos adózási tételnek a vonatkozásában. A szakértői cég 
összegzése azt tartalmazza, hogy az Adóhatóságunk törvényesen, szabályosan, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el. Itt a vállalkozás volt az, aki nem kellő 
odafigyeléssel végezte az adózási tevékenységét. Jelenleg is olyan szakmai 
egyeztetéseket folytatunk a kollégákkal, amely arra irányul, hogy érdemes-e ennél a 
bizonyos vállalkozónál szakértői cég által történő adóellenőrzést elvégeztetni. Volt 
már ilyen, ez egy kétélű dolog, akkor az önkormányzat járt rosszabbul, mert neki 
kellett visszafizetni, de van olyan, amikor az önkormányzatot bevétel illeti meg. 
Dolgozunk folyamatosan az ügyön, nincs szándékunkban eltitkolni semmit, mert 
nekünk nem ez a tisztünk. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Előttem van a 2014-es zárszámadás, amit 2015 áprilisában tárgyaltunk. Abban az 
szerepel az iparűzési rovatban, hogy az eredeti előirányzat 225 mFt, teljesítés 371 
mFt, 146 mFt-os többlet. Ez csak úgy fordulhat elő, hogy 2014-ben elfelejtettük 
betervezni, ellentétben Karcag, Kisújszállás, Törökszentmiklós városok hozzáértő 
költségvetés készítőikkel, ezért tűnt úgy, hogy egy iszonyatos mértékű váratlan 
többlet keletkezett. Úgy vélem, hogyha 146 mFt a zárszámadásban szereplő összeg, 
akkor 146 mFt többlet be is érkezett az önkormányzathoz. Ha pedig beérkezett, 
akkor ennek az elszámolását, hogy mi hova ment, eddig még nem láttuk. Az, hogy a 
2015 márciusában történt egy ilyen közlés, helyes, hogy jogi lépéseket kell tenni, a 
cég vajon szabályosan, helyesen járt-e el. Felfoghatjuk a dolgot úgy is, hogy meg kell 
kérdezni Karcag, Kisújszállás, Törökszentmiklós városait, ott is megtörtént-e az 
időben lemondás, nem pont ugyanakkor, de bármikor az építési időszak során. Igaz, 
sok alvállalkozóval működött ez a cég, konkrétan is emlékszem rá, hogy az aluljárót 
nem ez a cég építette, hanem a legendás Közgép. Egy dolog tény, mi azt nem 
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ismerjük, pedig kellene ismernünk, kérem is, hogy a képviselők tájékozódhassanak 
ennek a nagy beruházásnak az irányú részvételéről, melyik cégek és milyen 
nagyságrendű adót fizettek Püspökladányban, mert lehetséges, nem a Swietelsky a 
hunyó. Elmondom, amit a bizottságon is elmondtam, erős megdöbbenést is okoztam 
vele. Összesítették a 2007-2013 európai ciklus pályázatait, közzé is tették, elérhető az 
egész országra vonatkozólag. A Szajol-Püspökladány vasúti beruházás teljes 158 
mrdFt-ját, a NIV Zrt. Püspökladányra állította be. Ennek egyik jelentős 
következménye, hogy mi nem kaptuk meg az ide beállított összegnek a töredékét 
sem. Nem hiszem, hogy ez igaz, ez egy óriási tévedés, amit ők előadtak. Ha ez így 
szerepel egy országos, Brüsszelnek kiküldött anyagban, hogy Püspökladány 158 
mrdFt-os beruházást kapott, közben nekünk arról kell vitatkozni, még azt sem kaptuk 
meg, ami minket igazság szerint illetne. Ez az igazi jelentős probléma, javasolnám az 
önkormányzat vezetésének, hogy ebben az ügyben tényleg tegyen jogi lépéseket, 
mert egyrészt dehonesztáló Püspökladányra, ha a NIF így döntött, és így tájékoztat, 
másrészt egész Hajdú-Bihar Megyére is az, mert irreálisan magas….(Letelt az idő.) 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Értem képviselő úrnak a felvetését és a javaslatait, csak azért azt ne hagyjuk 
figyelmen kívül, hogy van egy olyan dolog, hogy adótitok. Mi nem mehetünk oda 
egy más településhez, hogy ez meg, ez a vállalkozó mennyit fizetett, mert adótitok 
működik. A másik, hogy egy vállalkozó eldöntheti azt és ebben nem egységes az 
adózás, hogyan osztja meg a telephelye, illetve a székhelye között a befizetendő adót. 
Egy vállalkozó eldöntheti azt, hogyan kezeli az adóévet, vagy mint naptári év, vagy 
mint április 1-től következő év március 31-ig, akkor már másképp jelentkeznek a 
bevallások és a befizetések is. Erre a költségvetés tervezésekor, az adózásnál is 
tekintettel kellett lenni. Azon dolgozunk, hogy megvizsgáljuk szakértők bevonásával, 
hogy érdemes-e ezt a vállalkozót „górcső” alá venni. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Maradjunk csak berkeinken belül, ezeket így érzékelem, nem mondom, hogy minden 
pillanatával egyetértek, de érzékelem. Azt azonban nem, hogyha 146 mFt-os többlet 
iparűzési adó beérkezett 2014 évben, akkor ezzel kapcsolatban vannak jelentős 
gondjaink. Az egyik ok, hogy ettől növekedett meg az adóereje Püspökladánynak, 
mégpedig a limit felé, ami miatt állami elvonásokban „részesültünk”. Miután a 2015-öt 
meg úgy terveztük meg, magasabban, akkor az is lehet, hogy a terv alapján, persze 
majd a zárszámadásban meglátom majd melyik lesz a szám, míg a 2015-ös évben egy 
irreális adóerő nagyságrend szerepel, ami miatt újabb elvonásban „részesülhetünk”. 
Ehhez képest Önök még ide adtak nekünk egy 4 oldalas javaslatot, gondolkozzunk el 
rajta, hogy miféle adókat emeljünk Püspökladányban a kieső bevételt pótlandóan. Azt 
tudom mondani, hogy itt nem történt helyes racionális, a számviteli törvénynek 
megfelelő gazdálkodás, hanem helyette a 146 mFt valahol elveszett a csatornák között. 
Legyenek szívesek nyilatkozni, hogy hova tűnt az ide beérkezett 146 mFt. 
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BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
A decemberi testületi ülésen elhangzott egy olyan dolog, hogy bizonyos segítséget 
kell nyújtanunk a Városüzemeltető Kft.-nek a likvid hitel kifizetése iránt. Ebben a 
beszámolóban próbáltam keresni erre utalásokat, hogy vajon hol van az, az összeg, 
amit akkor megbeszéltünk, a 11 mFt körüli átutalás, illetve tartalékalapot csökkentő 
tényező. Ezt nem találtam meg, de nem vagyok pénzügyi zseni, nem igazán értek a 
beszámolókhoz. Ellenben találtam egy olyan részt, a Városüzemeltető Kft.-t 2 804 
eFt-tal támogatta városunk kommunális feladatok ellátásához. Ezt a két dolgot 
magamba így összerakva, elgondolkoztatott a dolog, ha nyújtottunk segítséget, 
hogyan maradhatott ki ebből a dologból, ha pedig nem nyújtottunk, akkor a 
Városüzemeltető Kft. hogyan oldotta meg a problémáját. 
 
PANDUR ERIKA irodavezető 
 
A decemberi I. ütemű rendeletmódosításban jeleztük, hogy a Városüzemeltető Kft. 
likvid hitelének nullára hozatalához segítséget kell nyújtani, de ez nem 11 mFt körüli 
összeg, hanem 41 mFt, amit visszautal a Városüzemeltető Kft. A 11 mFt körüli 
összegnél nem tudom, hogy mire gondol képviselő úr. Ez a 2 804 eFt pedig az, amit 
a rendkívüli támogatásból településüzemeltetés jogcímen megkaptunk. Ez került 
lebontásra a Városüzemeltető Kft-nek, ami egyébként majd 2016-ban kerül 
kiutalásra, amint ezt a rendeletmódosítást elfogadja a testület, így maradványként fog 
kiutalásra kerülni. 
 
Az iparűzési adóbevétel 2014-es túlteljesítését bizottságin többször is elmondtam, de 
újra elmondom. 2014 év végén, igen, túlteljesítve lett az iparűzési adó. Viszont voltak 
olyan bevételi előirányzatok, amik nem teljesültek, ezek többségében a beruházásokra 
megelőlegezett összegek. Képviselő úr mondta, hogy akkor eltűnt az adó, de nem tűnt 
el, mondtam a 2015. évi eredeti költségvetésben azok a támogatási összegek, amiket 
megelőlegeztünk, úgymond az iparűzési adóból visszatervezésre kerültek. 
Rendeletmódosítások, illetve az eredeti költségvetések tartalmazzák az adatokat. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Erről már többször volt szó, a rendelet-módosításaink mindent tartalmaznak, írásban 
is megkapják a képviselők. 
 
Aki a rendeletmódosítással egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 7 igen, 4 nem. 
 

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 



 20  

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány 
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 
4.) önkormányzati rendelet 53. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetését 
 

a) 3 633 967 000 Ft költségvetési bevétellel 
b) 2 229 388 000 Ft finanszírozási bevétellel 

 
c) 3 934 746 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 2 923 709 000 Ft működési kiadással ezen belül 
c/a) 1 343 427 000 Ft személyi jellegű kiadással, 
c/b) 279 425 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 
c/c) 784 340 000 Ft  dologi kiadással, 
c/d) 164 644 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,   
c/e) 351 873 000 Ft egyéb működési célú kiadással, 

c/2) 990 988 000 Ft  önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 
c/3) 20 049 000 Ft  intézményi fejlesztési jellegű kiadással,  

 
d) 1 928 609 000 Ft finanszírozási kiadással 

 
állapítja meg.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „777,5 fő” szövegrész helyébe a „846,5 fő” 
szöveg lép. 
 

3. § 
 

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

4. § 
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

5. § 
 

A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
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6. § 
 

A Rendelet 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 
 

7. § 
 

A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
 

8. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
 D o m b i  Imréné  K e s e r ű  László  
 polgármester  jegyző 
 
 
5. Napirend 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta. Sok kérdés 
felmerült a bizottsági ülésen. Erre a ciklusra szóló, felvázolta, hogy mik azok a 
hiányosságok, amikre próbálunk megoldásokat találni, vagy elkezdjük annak a 
megvalósítását. A bizottság elfogadásra javasolta a koncepciót. 
 
Kérdések 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Nagyon sajnálom, hogy a legfőbb célok összegzésében, amely 8 pontban van 
meghatározva, mindegyikkel egyetértek, csak kimaradt a téli úszás-oktatás. Megint 
nem ejtettünk szót a téli üzemeltetésről az uszodának. Nagyon jól működött régen, 
sokan jártak ki az iskolákból, sok mindent megoldott a sport terén. Ez miért maradt ki? 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Az eredetiben volt külön ilyen címszó is. Viszont a 6. pont az olyan 
megfogalmazásba került, amelybe az uszoda beletehető. Tudniillik várható, ezt 
elmondtam a bizottsági ülésen is, benne vagyunk a tanuszoda építési programban, 
bízunk benne záros határidőn belül elindul az a lehetőség, hogy Püspökladányban 
tanuszoda épül, ahol a gyerekek téli úszás-oktatása is megvalósításra kerül. Ez nem 
zárja ki természetesen azt, hogy a városi uszoda téli használata megoldásra kerüljön. 
Ez feladat továbbra is, de a 6-os pontba bele lehet építeni, ha valakinek hiányérzete 
van, jelezze és akkor be lehet konkrétan is tenni. 
 
 



 22  

KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Hiányérzetünk az van bőven. Ez a koncepció, benne van a nevében, hogy általánosság, 
erre a rövid 3 éves ciklusra, olyan feladatokat fogalmaz meg általánosan, amire azt 
lehet mondani, nesze semmi fogd meg jól. Semmi olyan nincs benne, amire azt lehetne 
mondani, hogy ennyi idő alatt teljesíteni lehetne, ha csak, ez az utolsó mondatnak a 
lényege, befolyásolják a pályázati lehetőség, illetve a rendelkezésre álló források. Ide 
annyit csatolnék most, hogy az év utolsó napjaiban, sajnálatos módon az iménti 
napirendből kimaradt egy fontos közlés, csodálkozom, hogy polgármester asszony 
nem dicsekedett vele, hogy 90 mFt rendkívüli támogatást kapott a város. Ehhez képest 
Balmazújváros 400 mFt-ot kapott tanuszoda építésre. Valamit csak tud az ottani 
országgyűlési képviselő, amit az itteni nem. Vagy mondjam Martonvásárt, akik 600 
mFt-ot kaptak sportcsarnok építésre. 5000-en laknak Martonvásáron. Itt valamilyen 
lobbi probléma is akad, nem kicsit, mert mi csak sátorbefedésről beszélünk, hagyjuk 
már el azt a sátrat. Szégyelljük el magunkat, hogy ezt a problémát nem vagyunk 
képesek 10 éve megoldani. Erről, aki ott ül, a polgármester, sokat tehet, mert az 
úgymond tanulmányi pénzt is sikeresen magáévá tette, legalábbis annak egy részét. 
Maradjunk abban, hogy amikor itt valakik sportkoncepcióról beszélnek, illetve 
sportlétesítménynek megfelelő színvonaláról, akkor előbb nézzenek magukba és 
döntsék el azt, akarták-e 2006-2009-ben, vagy nem akarták? Majd, ha eldöntötték 
magukban, meg vezekelnek is utána, mindenki a maga módján, például a polgármester 
lemond és eltűnik a közéletből, akkor majd megbeszélhetjük tisztán a folytatást is. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Maximálisan visszautasítom, hogy egy koncepcióra ilyen megfogalmazást tegyen, 
amit a bizottságunk is megtárgyalt és támogatásra javasolja a képviselő-testületnek. 
Elhangzott az is képviselő úrtól, hogy a 90 mFt-os rendkívüli támogatás megérkezett 
és erről nem számoltam be. Képviselő úr, egy kicsit hallja már meg amiket mond, 
hiszen az imént tárgyaltuk azt, ahol szerepel ez a támogatás is. Nem gondolom, hogy 
nekem erről külön bejelentést kell tenni, hiszen ott van benne. Irodavezető asszony is 
elmondta pontosan az Ön kérdésére, hogy hova milyen támogatások kerülnek 
kiutalásra, illetve ebből a 90 mFt-ból mennyi lesz a Városüzemeltető Kft-nek a 
döntésünk után átutalva, mint megkapott támogatás. Teljesen egyetértek azzal, amit 
képviselő asszony elmondott, kiemelten kell, hogy kezeljük, azokat a sportolási 
lehetőségeket, amelyet itt Püspökladányban elvégeznek a civil szervezetek, illetve 
sportegyesületek. Nem kell bármelyiket is kiemelten kezelni, hanem egyformán. A 
koncepcióban nagyon jól meg van fogalmazva, legyenek értékelve azok a 
sporttevékenységek, amelyek esetleg nemzetközi szintéren is megméretnek, hiszen 
ez városi szinten is olyan lehetőséget ad a településünknek, hogy megismerik azt és 
akár itt Püspökladányban is lesznek nemzetközi versenyek. Az utánpótlás nevelés, 
ahogy ez is benne volt a koncepcióban, nagyon fontos dolog, bármelyik területen is, 
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erre is oda kell figyelni. Az is szerepel a koncepcióban, hogy a diáksportot is kell 
koordinálni, illetve támogatni az önkormányzatunknak, legyen az akár az óvodai 
oktatás, vagy az általános és középiskolás diáksport. Elég jól össze lett állítva ez a 
sportkoncepció, bízom benne, hogy képviselő úr is támogatni fogja. Magam részéről 
köszönöm a segítséget a kollégáknak, akik részt vettek a koncepció összeállításában, 
hiszen nagyon nagy figyelemmel készítették el az előterjesztést. 
 
Megérkezett Tóth László képviselő. Jelenlévő képviselők létszáma: 12 fő. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Amikor az előző időszak beszámolója volt, akkor az volt az indok, hogy rövid a 
ciklus idő és ahhoz kell egy koncepciót alkotni, hogy számon kérhető legyen. Ezen 
az előterjesztésen semmi nem számon kérhető, mert általánosságokat fogalmaz meg, 
azt is kiteszi feltételes módba, amiből arra lehet következtetni, hogy egyetlen cél volt, 
a megúszása a feladatnak. Önök 10. éve bitorolják azt a lehetőséget, hogy 
Püspökladányt „kormányozzák, fejlesszék”. Eddig csak egyet tettek, a Hajdú-Bihar 
Megyei városok közül a legkevesebb Európai Uniós forrást sikerült felhasználni, a 
lehető legrosszabb hatékonysággal, úgy, hogy közben 1,5 mrdFt kölcsönt, hitelt, 
kötvényt vettek fel hozzá, amivel a kormány konszolidálta a szituációt. A 
végeredmény az, hogy míg Püspökladányba 3,2 mrdFt érkezett önkormányzati 
beruházásra, addig Berettyóújfaluba 9 mrdFt… (Letelt az idő.) 
 
Vélemények 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Részt tudtam venni azon a bizottsági ülésen, amikor a sportkoncepciót tárgyaltuk. 
Kérdéseimre megkaptam a válaszokat. Azzal, hogy maga a koncepció, milyen 
mélységig, milyen mélyen tükrözi a lehetőségeinket, azt kell mondani, nagyjából a 
valóságot árassza, nem mondhatjuk azt, nagyon eltértünk a valóságtól. Akkor azt 
mondtam, hogy merjünk nagyot álmodni, személy szerint mertem volna nagyobb 
dolgokat beleírni, ez nem történt meg, gondolja mindenki úgy, ahogy gondolja. Azt 
az egy mondatot, hogy: „az úszómedence téliesítésének megoldása”, szívem szerint 
kihagytam volna a koncepcióból. Ugyanis egy „téli úszás-oktatással” mondat 
befejezéssel ugyanezt a hatást értük volna el, nem tettünk volna támadási felületet, 
hogy mindenki a képünkbe vágja azt, hogy miért nincs Püspökladánynak még 
uszodája. A koncepciónak ezt a pontját egy kicsit gyengének tekintem, de attól 
függetlenül a jelenlegi lehetőségeiket hűen tükrözi, elfogadásra javaslom. 
 
PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok 
 
Püspökladány életében mindig is fontos volt sport. Ha visszatekintünk akárhány 
évtizedre, attól kezdődően, hogy a teremsportokat, szabadtéri sportokat preferálták, 
segítséget is nyújtott a város ezeknek a működésének, nem is keveset. Azzal, hogy 
változott a testnevelés órák száma, folyamatosan szükséges volt a létesítményeket 
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korszerűsíteni, bővíteni, természetesen azoknak az elvárásoknak megfelelni, amelyet 
a követelmények előírtak. Valóban fontos az úszás-oktatás, ezt mindenki tudja, 
fontos az is, hogy erre a későbbiekben nagyobb lehetőséget, illetve forrást is tudjon a 
város biztosítani. Benne van a koncepcióban, hogy lehetőségekhez képest a forrás 
biztosítása megtörténjen. Úgy érzem, hogy most két képviselő pontosan ellent 
mondott egymásnak. Kincses képviselő azt mondta, hogy konkrétumokat miért nem 
tartalmaz jobban a koncepció, Balázs Sándor képviselő úr, hogy merjünk nagyot 
álmodni. Azt tartom a koncepció igazi értékének, hogy a valóság talaján állva 
realitásokat fogalmaz meg, meggyőződésem, hogyha lehetőség lesz egy kicsit többet 
betervezni, egy kicsit többet megvalósítani, akkor, akik ennél az asztalnál ülnek, azok 
csak támogatni fogják. A koncepciót elfogadom és elfogadásra javaslom. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Vitatkoznék, a realitás az konkrétum, ebben az anyagban konkrétum meg nincs. 
Erősebbnek tartom azonban azt, ha arról beszélünk, hogy Püspökladány sportja hova 
süllyedt le az elmúlt 30 év alatt, mondjuk a várossá válás ideje óta. A legsikeresebb 
szakosztályok a birkózók, nem tudtak odáig jutni, hogy végül is megépüljön az 
edzőcsarnok. Vagy az úszók, akik ettől sokkal sikeresebbek lehetnének, vagy a 
vízilabdások, nekik meg nem tudjuk megoldani 10 éve azt a problémájukat, amik fenn 
állnak, illetve nem 10 éve, hanem 7 éve, mert 2008-2009-ben még működött a sátor. 
Azóta a Városüzemeltető mindig azt mondja, hogy életveszélyes, csak ne kelljen 
kifizetni az 5 mFt-ot. Igazuk van, mert egy téli sátor üzemeltetése 5 mFt-ért elképesztő. 
Miért nem teszünk energetikai lépéseket, miért nem akarjuk ezt a megoldást XXI. 
századúvá tenni, egészen 100 évre. Azért, mert valamilyen árulás van benne, mindenki 
védi azt a 2008-as aljasságot, amit itt elkövetett ez az önkormányzat, azzal a 
polgármesterrel, azzal, aki akkor még bizottsági tag volt, aki haszon élvezőjévé vált 
annak a pályázati összegnek, amiről bírósági tárgyalás van, február 9-én következő 
forduló, szeretném csak úgy mondani. Amikor valakire ráül egy ilyen nagy kő, nyomja 
a mellét, lehetne lelkiismeret furdalásnak is nevezni, de ennek nyoma nem látszik. Egy 
dolog látszik, hagyják, hogy Püspökladány sportja elsüllyedjen. A kézilabdások éppen 
csak, hogy vegetálnak, nem mondhatjuk, hogy utolsó helyen, a futballistákról szót se 
ejtsünk, mert a Megye II. legutolsó, legszégyenteljesebb eredményét produkálták. 
Ezek után beszélgetünk mi sportkoncepcióról? Hol élnek Önök, miért hazudják ezt 
Püspökladánynak? A lakóknak, akik sokkal jobban tudják, hogy mi a valóság, mint, 
ahogy azt Önök ferdíteni szeretnék. Ez csak annyit jelent, amit a Fidesz csinál az 
országban, azt csinálják Önök is itt, engedelmes bábu katonák, hazudoznak, amíg 
bírnak. Nem tudom meddig tart, remélem nem sokáig. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az edzőcsarnok megépítésével kapcsolatban nem tisztem, hogy a birkózókat, vagy a 
szakosztályt, illetve a nehézatlétikai sportegyesületet megvédjem. Képviselő úr is 
nagyon jól tudja, hogy milyen folyamatokon ment keresztül maga az eljárás. 



 25  

Elkészítette a nehéz atlétikai egyesület vezetősége az edzőcsarnoki tervet, a járási 
hivatal hiánypótlásra szólított fel, különböző papírokkal ki kell, hogy egészítsék az 
egyesület tagjai, illetve vezetősége. Legjobb tudomásom szerint új terveket fognak 
készíteni az edzőcsarnokkal kapcsolatban. Képviselő úr olyanokat kér a 
koncepcióban számon az előterjesztőtől, illetve a testülettől, ami egyértelműen a civil 
szervezetre, illetve az egyesületre tartozik. Az, hogy nem fogalmaz meg célokat, az 
nem igaz, hiszen a 7. oldalon egyértelműen fel vannak azok sorolva. Az utánpótlás 
tevékenység elég fontos szerepet tölt be magának a céloknak a megnevezésénél. 
Egyértelműen taglalja a koncepció, hogy milyen elvárásokat fogalmaz meg az 
utánpótlás neveléssel kapcsolatban, illetve maga a sportág kiválasztásánál. Egy jól 
összeállított, szakmailag nagyon jól összefoglalt koncepciót tarthatunk a kezünkben. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Ez egy sportkoncepció, igazodnia kell a XXI. nemzeti sportstratégia 2007-2020 
alapelveihez. Meghatározza a törvényi alap, hogy mit kell egy sportkoncepciónak 
tartalmazni, ami ebben az előterjesztésben megvan. Megtaláljuk benne, mind az 
óvodáskortól kezdve, egészen a felnőtt korig, szabadidő sporttól a versenysportig, 
amit kell, hogy tartalmazzon. Az összeszedettségére jellemzően előírja, hogy milyen 
célokkal lebontva egyes korosztályokra, milyen fejlesztési lehetőségekkel. Itt a 
lehetőség szót kiemelném, mert az, aki csak álmodozik és odaírja, hogy igen 
szeretnénk még egy uszodát, a strandunkat, centrumunkat fejleszteni, kibővíteni a 
realitások talaján maradva, a város gazdasági teherbíró képességét figyelembe véve, 
ez a sportkoncepció igen is földhöz ragadt, realitásokat tartalmaz. Nem mondom, 
hogy elégedettek lehetünk, nem is vagyunk elégedettek, valóban van tennivalónk, de 
képviselő úrnak is meg van a felelőssége, szeretném feltenni költői kérdésként, mit 
tesz Ön, hogy Püspökladány sportja ne ilyen helyzetbe legyen? Mit tesz hozzá a saját 
erejéből, saját tudásából, ahhoz, hogy ez megváltozzon? Elég régre vissza tudunk 
emlékezni a városnak a sport életére, azt is tudjuk, ez az uszoda úgy lett téliesítve, 
hogy volt egy megszállott ember, aki összefogásra buzdította ezt a várost és úgy 
került az uszodára a fedés. Lehet ebben tenni más irányból is, ami lehetősége van a 
városnak erre, próbálja felhasználni a leghatékonyabban. Erre bíztatok mindenkit. Ez 
a koncepció olyan alapelveket tartalmaz, amit próbáljunk legalább elkezdeni és igen 
is számon kérhető legyen. Meg kell valósítanunk a sportban, amelynek igen nagy 
lehetősége van arra, hogy formálja a város lakosságát az óvodáskortól kezdve, a 
szabadidős sportig, megteremtődjön mindenkinek a lehetősége. Tudnék olyat 
beleírni, ami kellene, mert a lakosság igénye is felénk érkezik… (Letelt az idő.) 
 
PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok 
 
A magam részéről azt, hogy hazudok, visszautasítom. Ha valamire igényes vagyok, 
az, az, hogyha már mondok valamit, akkor azt vállalom, nem kenyerem a hazugság. 
Engedje meg képviselő úr azt, hogy mit tettünk 2006 óta a város 
sportlétesítményeiért, csak nagyon dióhéjban 3-at említenék. A Gellért Sándor 
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Sportcsarnok nem csak nevében, hanem korszerűségében is megújult 2006 óta, de 
nem óhajtok ezen, vitát nyitni. Ugyanúgy a sportpályánál is megtörténtek a 
korszerűsítések. Történtek korszerűsítések, felújítások a nevelési-oktatási 
intézmények tornatermeiben, illetve nevelési intézménynél is. Nem szeretem, ha 
valaki elvitatja, csak a negatívumot látja, megpróbál mindenki tenni annak 
érdekében, hogy a sportélete továbbra is megfelelő színvonalú legyen. Ön azt sem 
tudja, hogy milyen pályázatokat, kik és hol nyertek, milyen versenyeredmények 
születtek az ifjúság körében. Úgy érzem, hogy azzal a pár mondattal, amit Ön 
elmondott, az értékeket, eredményeket annulálta és én ezt nagyon sérelmezem. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az önkormányzat nem fenntartója, működtetője az egyesületeknek, hanem 
támogatója, ennek megfelelően, hogy az egyes sportegyesületek milyen 
eredményességgel működnek nem a mi hibánk. Ha a költségvetés lehetőséget ad, 
természetesen növelni kell a támogatásunkat, de azt hozzá kell tenni, hogy nem mi 
tartjuk fenn őket, hanem csak segítjük a működésüket. Attól függetlenül magam sem 
vagyok elégedett a szakosztályoknak az eredményességével és ezt nekünk segíteni kell 
minden áron, ne legyünk elégedettek. Azzal sem vagyok elégedett, hogy nem tudunk 
télen úszni, mert ez nem csak a szabadidő sportolóknak, hanem az óvodásoknak és 
iskolásoknak is nagy kiesés. Főleg azután, hogy a minden napos testnevelés 
bevezetődött. Nagy segítség lenne az iskoláknak, de azok az elvek, amik ebben a 
koncepcióban megfogalmazódtak, reálisak, nekünk az a feladatunk, hogy a realitás 
talaján legyünk. Az pedig, hogy évente hogyan fogjuk a költségvetést meghatározni, 
megint rajtunk múlik, mit fogunk kiszakítani belőle a sportra. Tudom, nagyon sokan 
ezt nehezményezik, de a kormány elég sokat áldoz a sportra és remélem, hogy ez itt is 
meg fog mutatkozni. Nekünk az a dolgunk, hogy többet, mert szerintem sem elég, 
többet kell odatenni a sportoló egyéneknek a támogatására. Nekünk van egy 
Püspökladány Sportjáért Alapítványunk, amelynek a törvényi változása miatt már 
most kevesebb a szerepe, ezért azon is gondolkodni kell, hogy esetleg milyen más 
formában próbáljuk a támogatásokat elosztani. Elfogadásra javasolom a koncepciót. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Mi ellenzéki képviselők elég sokat bíráljuk az itt ülőket, valamilyen szinten 
magunkat is, mert részesei vagyunk ennek. Amikor ezt a sportkoncepciót elkezdtem 
olvasni nekem ebben voltak elképzeléseim: a helyi tv-be lehetne népszerűsíteni. 
Bekapcsoltam a tv-t, érdekes módon már a tv-be folyik ez a műsor, a helyi 
sportágakat népszerűsítjük. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a tv megelőzött minket. 
Az interneten bárki olvashatja a sportkoncepciót, pedig döntést még nem hoztunk 
róla. Megint megelőztek bennünket. Ennek kapcsán mindenkinek a figyelmébe azt 
szeretném javasolni, hogy mindenki, aki itt ül, gondolkozzon el azon, hogy valójában 
ő mit tesz hozzá a sportkoncepcióhoz. Ha valamilyen állásfoglalást tudott benne 
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alkotni, akkor a jövőben mindenki a szerint próbálja végezni a munkáját, hogy ez ne 
történhessen meg: az internet, a tv előttünk jár, mi meg kullogunk utána. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az előterjesztések szerepelnek a város honlapján. Természetesen a határozati javaslat 
értelmében, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy bármelyik napirendi 
pontunkat elfogadja, akkor lesz határozat belőle, ha nem hozunk róla pozitív döntést, 
akkor nincs végrehajtás. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Azt, amit a média tesz, az ő műsoridejük kitöltéséről szól, nem pedig arról, hogy 
valós szándékokat mutatna fel. Januárban elég nagy gödör van, miért ne lehetne 20 
percig beszélgetni egy magánvállalkozás fitness terméről. Elég megdöbbentő kezdés 
volt, gondoljuk el, milyen sorrendbe helyezte a püspökladányi sportokat, amelyek 
tradicionálisak. Januárban a püspökladányi sportok közül nagyon soknak majdnem 
semmilyen lehetősége nincs, legfeljebb befér a sportcsarnokba egy héten 2 órára. Ha 
sikerült a sportcsarnokot felújítani 2006. augusztusi 20-i átadással, tehát semmi köze 
hozzá ennek a képviselő-testületnek, akkor azt kell kérdezni, hogy a következő 9 
évben mi történt. Egy 21 mFt-os sportpálya lelátó felújítás, egy 3 mFt-os öltöző 
felújítás és kész, be van fejezve, ennyit a sportról. Ha ez 9 év termése, akkor 
szégyelljük magunkat, legalábbis 5 évben. Csak az a differencia, hogy mindazok, 
akik mi ellenzéki oldalról itt voltunk, akármit is mondtunk, az soha nem fért be 
semmilyen koncepcióba, semmilyen elképzelésbe és különben is mindig széttárták a 
karjukat, nincs forrás. Arra mindig volt forrás, például a TAO pénzekből, ahogy én 
legalábbis hallom, hogy véletlenül sem az ifjúsági és serdülő kapjon belőle, néhány 
mezre vagy cipőre, hanem valahogy a felnőtt csapathoz csússzanak át azok a pénzek. 
A számlakezelés türelmes, persze kellene ott is egy belső ellenőrzési vizsgálat, csak, 
hogy témánál legyünk, mert elvileg mi 2,5 mFt-tal vagy többel támogatjuk minden 
évben a püspökladányi futballt, ezzel az eredménnyel. A kritika az azért van, mert 
látom, hogy ezt a „tesze-tosza, Pató Pál uras” tevékenységet támogatja a képviselő-
testület Fideszes többsége. (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Elhangzott, hogy a televízióban egy magánvállalkozásként működő 
sporttevékenység lett bemutatva. Nem hallottam képviselő úrtól javaslatot arra, hogy 
akkor mit mutassunk be. Tudják-e képviselő társaim, hogy Püspökladányban van egy 
jégkorong csapat, aki régóta sikeres eredményeket ér el? Néhány nappal ezelőtt 
tudtam meg, amikor az egyik képviselőjük megkeresett, behozta azt az oklevelet és 
kupát, amelyet az elmúlt héten megszereztek. Nagyon sok sportág működik 
Püspökladányban, nagy a felelőssége az önkormányzatnak, hogy igen, odaálljon a 
fiatalok mellé és támogassa a sporttevékenységeket. Az 5. pont, amiben a 
szépkorúakra gondolnak, nekem ez a része a koncepciónak nagyon tetszik. Az 
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időseket is érdemes bevonni a sportba. Ami még számomra nagyon tetszik, az 
egészségügyi szűrések a különböző sportrendezvényeken. Ez is egy fontos része, 
együtt kell, hogy legyen a fiataloknak a testedzése, illetve az időskorúaknak is. 
Gratulálok azoknak a javaslattevőknek, akik javasolták, hogy a koncepció része 
legyen az egészségügyi szűrések is. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Kincses képviselő úrnak szeretném jelezni, bizonyára egy éve „csipkerózsika 
álomban” van, hogy a sportcsarnokon tavaly energiahatékonysági korszerűsítés volt. 
A foci csapatot többször említette. A focicsapat tavaly szeptember óta a megye I-ben 
játszik, a megye II-t még májusban megnyerte, elsőként jutott tovább. Ebben az 
irányban is csúsztatások folynak. A következőkben nagyon szívesen állunk 
bármilyen vizsgálat elé a futball csapatnak, az egyesületnek a pénzügyi adatai 
bármikor megtekinthetők. Egyébként is minden évben az önkormányzatnak be kell 
számolni, itt is le van maradva képviselő úr. 
 
Kincses László képviselő folyamatos bekiabálásokkal illette Kiss Zsigmond képviselő 
hozzászólását. 
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Részt vettem az Oktatási Bizottság ülésén. Ott is elmondtam, hogy ez egy koncepció, 
bármikor lehet benne hiányosságot találni, többen többféleképpen látjuk. Jó 
megfogalmazásban lett összeállítva. Teljesen egyetértek Kovács Krisztina képviselő 
asszonnyal, amikor említette, hogy sokkal jobb, amikor egy tág fogalomban van egy 
mondat leírva. Konkrétumokban, felsorolásokban 3-4-5 oldalon keresztül 
sorolhatnánk, hogy mire gondolunk. Kincses képviselő úr esetében többször azt 
látom, amikor kezd hozzászólni egy témához, semmi probléma nincs, akár még jó 
javaslat is elhangzik, azt mindig elismerem, de a mondanivalója közepén felhergeli 
magát, hogy itt nem sokáig tart ez a kormányvezetés. Nyilván azért ideges, hiszen az 
utóbbi napok hírei nem ezt mutatják. 
 
Kincses László képviselő bekiabálásokkal illette Márkus Gábor alpolgármester 
hozzászólását. 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Úgy vélem egy koncepció alapvetően elveket, célokat fogalmaz meg és ezt ebben 
megtalálhatjuk, a hozzávezető utat pedig nem. Ez mindig attól függ, hogy milyen az 
aktuális környezet, milyen lehetőség van anyagi erőforrások megszerzésére. A 
koncepcióval kapcsolatban megfogalmazott véleményeket, ahogyan alpolgármester úr 
is mondta, mindig átcsapnak személyeskedésbe képviselő úr részéről, amelyeket én 
magam is visszautasítok. Ismét a korábbi testületi ülésen elhangzott mondatok nem 
valók ide a testületi ülésre, ezeket nyugodtan ki lehet vinni ebből a helyiségből. Az, 
hogy 30 évvel ezelőtt jobbak lettek volna a feltételek, én nem így látom. Ugyanakkor 
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hozzá kell tennem, hogy akkor még csak 15 éves voltam, de képviselő úr is fiatalabb 
volt 30 évvel, minden bizonnyal Ön is másképp látta az akkori viszonyokat. 
 
DOMBI IMÉRNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás. 
 
2/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. 
évi I. törvényben foglaltak alapján Püspökladány Város Önkormányzata 2016-
2019. évig szóló Sportkoncepcióját az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné polgármester  
 
 
6/a. Napirend 
 
Szünet után Kovács Krisztina képviselő nem tért vissza az ülésterembe. Jelenlévő 
képviselők létszáma: 11 fő. 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, és 
elfogadásra javasolja. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Erről már nem is kellene tárgyalnunk, hogyha minden a tervek szerint haladt volna. Ez 
a félév még ezzel a lezáródással fog telni. A bizottsági ülésen sokat beszéltünk róla, 
nem szeretném nagyon ismételni. Egyetlen elemet kell felhoznom, miután borzasztó 
lassú a befizetés üteme, mivel igen magas a kintlévőség, ezt az önkormányzatnak át 
kell, hogy vegye. Azt kell mondani, hogy hosszú évek fognak eltelni, mire ebből 
valamilyen féle normális saldo kialakulhat. A 7. lapnak az egyetlen tételéről szeretnék 
még szólni, ez a bevételeknél szerepel, mint önkormányzati költségtámogatás, ami 
gyakorlatilag fele annak, amennyi bevétel érkezett. A működési kiadásokban is 
szerepel egy önkormányzatnak átadott pénzeszköz. Sajnos azt kell mondanunk 
függetlenül attól, hogy elvileg önálló Víziközmű Társulat volt, az önkormányzat 
tevőleges támogatása nélkül működés képtelen lett volna. Tudjuk, hogy vannak 
törvényi előírások ez nem kérdés, csak ilyen alapon azt lehet mondani, hogy a 
működtetésére fordított összeg, ezalatt az 5 év alatt, előtte is voltak időszakok, de 
beszéljünk a legutolsóról, bizony felemésztette mindazt, amit a lakosság be is fizetett. 
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Ez azért elég érdekes közelítés. Miközben a lakosság úgy éli meg a saját bőrén, hogy ő 
neki olyasmihez kell hozzájárulni, amiben lehet minőségi javulás, de szociális 
helyzeténél fogva, meg egyéb okoknál fogva nagyon nehezen tudja megtermelni, ezzel 
nem a Víziközművet, hanem a Víziközmű bürokráciáját támogatja. Ez azt is jelzi, 
hogy ezek a határozatok, amelyek jóval régebben születtek, nem közvetlen 
kormánykritika, csak erre a kormányra jellemző, hogy amit a kormány akar, azt meg is 
változtathat, mégpedig igen nagy gyorsasággal. Miért is nem változtatja meg ezt a fajta 
törvényt, mert ebből csak az következik, hogy a papírokat gyártjuk, a költségeket 
szaporítjuk, de nem ettől lesz egy beruházás hatékony, mindenki számára megfelelő. 
Minden esetre jó lenne azt mondani, hogy már csak egyetlen alkalommal beszélünk 
erről, amikor lezárul ez a fejezet. 
 
Kovács Krisztina képviselő visszatért az ülésterembe. Jelenlévő képviselők létszáma: 12 fő. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Ez már a végéhez közeledik, az önkormányzatnak nem kevés tapasztalata volt a 
Víziközmű Társulással kapcsolatban, mégpedig azért, mert ez az utolsó befejező 
szakasz, amely már az Újtelepen is megoldja a szennyvíz elvezetést. A keleti 
városrészen, illetve több területen volt a szolgáltatásnak a kiépítése, hasonló 
problémával szembesült az akkori önkormányzat is, mint, amivel mi is 
szembesültünk. Az előző beruházásokból is, ha visszaemlékszik képviselő úr, nem 
kevés kintlévősége volt az akkori önkormányzatnak. A tapasztalatokat át tudtuk 
venni az előző vezetésektől. Nagyon örülünk annak, hogy ez a beruházás 
befejeződött és Püspökladány megfelel az uniós elvárásoknak, mely szerint a 
szennyvízelvezetés teljes mértékben megoldott a településünkön. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A mai napon van egyeztetés egy céggel, aki megbízást kapott a végelszámolás 
lefolytatásához. Azon vagyunk, hogy minél hamarabb lezárhassuk a Víziközmű 
Társulatnak a működését. Azt viszont hangsúlyoznám, hogy nem rajtunk múlott, 
hogy ez idáig húzódott, hiszen mind addig a végelszámolást nem lehet megkezdeni, 
amíg a beruházás be nem fejeződik. Ez a beruházás november végén zárult le, mi azt 
követően azonnal megtettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a 
végelszámolást megtehessük. Képviselő úr jelezte itt a költségeket is, ami sajnos nem 
közvetlenül tőlünk függ, az én tiszteletdíjamtól biztos nem, mert, ahogy 
megbeszéltük és meg is szavaztuk, tiszteletdíj nélkül végeztem a munkámat. Annak a 
könyvelőnek, aki nap, mint nap ellátja a munkát, a munkabérét nem tudjuk 
megspórolni, mert ő tőle nem várhatom el, hogy ingyen dolgozzon. A többi is mind 
olyan, amivel éppen nem lehet mit kezdeni. A legtakarékosabb módon került 
megoldásra a működtetés, hiszen maga az önkormányzat is segítséget nyújt 
folyamatosan irodaszerekben, levelek kihordásában. Az, hogy működnie kellett 
ennek a Víziközmű Társulat, nem mostani törvény, hanem legalább 20 éves, aminek 
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meg kellett felelni. Annak a feltétele, hogy egyáltalán állami támogatásban 
részesüljön egy ilyen beruházás, Víziközmű Társulati formában kell működtetni. 
Szerintem nem került ez olyan sokba, ahhoz képest, hogy mennyi állami támogatást 
hozott le a város az elmúlt 20 év alatt. Elmondhatjuk azt, hogy majdnem 100 %-ban 
le van fedve szennyvíz hálózattal Püspökladány, de van még egy-két olyan aggályos 
hely, ahol nincsen szennyvíz bekötés és nem is tudjuk jelenleg megoldani. Az 
apparátusra, a Városfejlesztési irodára fog hárulni annak a feladata, hogyan tudjuk 
valójában megvalósítani, hogy minden lakásnál legyen. A gáznál is van olyan, hogy 
egy-két lakásnál nem tudtuk bevezetni. Szennyvízzel kapcsolatban ilyen a STOP 
Bisztróval szembeni lakások. Most keresett meg az ott lakó, hogyan lehet megoldani, 
hogy ők is rá tudjanak csatlakozni a szennyvíz hálózatra. Egyik lényeges feladat, a 
Nádudvari út alatt kell átfúrni, hogy egyáltalán meg tudják közelíteni. Annak megint 
költsége van, de majd a jövőben meg fogjuk oldani. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Arról azonban, hogy a Víziközmű Társulat lezáró folyamata 2016-ra húzódott, sokat 
tehet a testület, jelenlegi felállásában is, meg az előző is, amikor a beruházás 
határidejét több alkalommal módosította, meglehetősen talányos módon. Amikor 
ezek a módosítások történtek, mindig volt valami épkézláb előterjesztési ürügy, mert 
indoknak nem mondanám, amire a többségi képviselők mindig rábólintottak. Csak a 
legutóbbit szeretném idehozni, amikor de facto volt, decemberben egy soron kívüli 
ülésen 7-en voltunk a teremben, 6 kormánypárti és 1 ellenzéki képviselő. Nem is 
kérdéses, hogy a kormánypártiak adták vissza a 46 mFt-ot, amit nem költöttünk el. A 
példa csak arra jó, mert a beruházással kapcsolatos összes döntés úgy született meg, 
hogy azt csak a többség támogatta, legfeljebb voltak pillanatok, amikor tartózkodó 
ellenzéki képviselők voltak. Nem a beruházás maga a nem támogatandó, azt 
mindenki támogatja, hanem azok a dolgok, amik itt közben megtörténtek, azok az 
eljárások, azok a homályos üzletek, amelyek az ügy háta mögött meghúzódtak. Nem 
is akarok abba belemélyedni, majd eljön annak is az ideje, de a Víziközmű Társulat 
2015-ös évének prolongálása az már csak e miatt történt. Egész egyszerűen nem 
lehetett a beruházást lezárni, mert valakiknek az volt az érdeke, hogy a végtelenbe 
húzódjon, e közben minél több pénzt vissza lehessen venni az eredetileg 100 mFt-tal 
alá ígért kiviteli ajánlathoz képest. Gondoljuk bele, amikor beszéltünk róla 3 évvel 
ezelőtt, hogy mennyi bajunk lesz itt a végén. Az lett, és még lesz is. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Ahogy elnök úr is elmondta, magát a Víziközmű Társulatot jogszabály szabályozza, 
hogy milyen formában kell működtetni, meddig és mikor lehet lezárni. A jogszabályok 
nem most születtek ezeknek meg kell, hogy feleljünk. Maga a beruházás lezárása után 
elkezdődött a Víziközmű Társulatnak a felszámolása, jelen pillanatban is egyeztetések 
folynak ezzel kapcsolatban. Hiszem azt, hogy azok a problémák, amelyeket itt 
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hallhattunk, hogy vannak olyan helyek, ahol meg kell oldani a családi házaknak a 
rákötését, ezzel foglalkoznunk kell, és meg kell, hogy oldjuk. 
 
Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 10 igen, 2 tartózkodás. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2015. 
IV. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.   
 
 
6/b. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Szociális és Humán Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az előterjesztésben 
arról is szó van, hogyha a végső határidőig, 2016 júliusáig nem találunk megfelelő 
szakembert, akkor hogyan rendelkezzünk annak a praxisnak a sorsáról. A bizottság a 
határozati javaslatot elfogadja, elfogadásra javasolja. 
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Az április 30. napjáig tartó megvizsgálás milyen keretek közt, milyen szakmai 
kompetencia bevonásával történik? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Az elmúlt időszakban önkormányzatunk is, jómagam is több körben egyeztettünk az 
alapellátásban lévő házi gyermekorvosokkal. Kértük a véleményüket, hogy mit 
tartanának helyesnek. Néhány napirendi pont múlva fogjuk tárgyalni az egészségügyi 
alapellátás fejlesztésével kapcsolatos pályázati lehetőséget is. Nagyon körültekintően 
kell eljárnunk, akár a pályáztatásnál, ami most ki van írva, mert ott is érinti a házi 
gyermekorvosi rendelőknek a felújítását. A gyermekorvosokkal való egyeztetések 
kapcsán egyértelműen elhangzott, hogy ők azt szeretnék, minél tovább megmaradna 
a három körzet, az önkormányzat ne változtasson rajta ameddig csak lehetséges. Ezt 
meg is indokolták, vállalják inkább a többletmunkát, a helyettesítést. Mindenképpen 
foglalkoznunk kell önkormányzati szinten vele, hiszen problémás lehet, ha valaki 
elmegy szabadságra, akkor egy gyermekorvosnak kell ellátni mind a három körzetet. 
Maga a döntés, az a pályázat kiírására irányul, de azért írtuk bele a határozati 
javaslatba, hogy minden képviselő tudjon erről. Az OEP nagy valószínűséggel 
pályázatot fog majd kiírni a háziorvosok részére, letelepedésre. Ezt mindenképpen 
érdemes megvárni, de a legfontosabb az, hogy a gyermekorvosok hogyan állnak 
ehhez a feladathoz. Az elképzeléseiket figyelembe kell vennünk. 
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KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Mennyi a 14 év alatti gyermekek száma? 
 
FODORNÉ SZABÓ MÁRIA intézményfelelős az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Nem tudok pontos választ adni, mert minden évben, áprilisban kell a 
népességnyilvántartó adatai alapján kigyűjteni a gyermekek számát az OEP-nek, 
nem a 0-14 éves korig, hanem a 0-19 éves korig kell megadnunk az adatokat. 
Képviselő úrnak megbontjuk és akkor az adatokat meg tudom mondani. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Kényszer ez, akárhogy is tekintjük. Ha ennyi idő alatt nem sikerült betölteni a praxist, 
akkor ez mindenképpen jelzi az orvoshiányt, meg azt is, hogy valamiért már egy 
járási székhelynyi gyermek ellátása, vagy annak 1/3-nak ellátása, az nem tűnik egy 
vonzó megoldásnak. Miután a tegnapi várossá avatás 30. évfordulóján megtartott 
ünnepségen egy konkrét adatsorból kihallottam és nagyon nem esett jól, hogy 30 
évvel ezelőtt 775 óvodás gyermek volt, most meg 500 van. Ez nyilvánvaló már az 
általános iskolákban is látszik, ezért eléggé nehéz szívvel mondja azt az ember, hogy 
ez az egészségügyi ellátási rész tulajdonképpen besegítésekkel, 2 fővel ellátható. 
Csak deklarálni nem deklarálhatjuk, hogy ez így van. Azt azonban, hogy miért 19 
éves korig számol, az elég érdekes. Hiszen a 15 év fölötti korosztály sok esetben, 
például tankötelezettség szempontjából 16 év, az már felnőttnek számít a kormány 
szerint. Ezen miért nem változtatunk? A kritériumok, úgy látszanak, hogy régebbi 
törvényekbe oltva stabilnak tűnnek, közben a helyzet fokozatosan romlik és változik. 
Természetesen megszavazom a határozati javaslatot, mert mi mást tehetnénk, csak 
előre vetít valamit 5-10 évre, vagy még többre. Lehet, hogy mi már akkor nem 
leszünk aktív képviselők, de amikor még tenni kellett volna, meg tenni lehetett volna, 
akkor nem az történt ebben a szegmensben, ami elvárható, hanem 2007-től 2013 
végéig, egyébként nem mondhatom azt, hogy ma annyival jobb a helyzet. Itt éppen 
egy központosítási törekvésben az egészségügyi ellátás lerablása történt és folyik 
országos szinten még mindig. Maradjunk abban, hogy az egészségügyi ellátásnak a 
javítása, az nem azon áll, hogy majd minél kevesebb ellátottat kell ellátni ugyanannyi 
pénzből. Ez elég rossz következtetéseket szül, és azt gondolom, hogy a lakosság 
pontosan érzékeli a kormány ezirányú hozzáállását az egészségügyhöz. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Nagyon egyetértek azzal, hogy ameddig lehet, próbáljunk harmadik gyermekorvost a 
városba hozni. A demográfiai jelzések alapján már tavaly is több gyermek született 
és remélem, hogy a gyermekorvosoknak egyre több páciensük lesz, nem gyógyítani, 
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csak ellenőrizni, de akkor is, nagyon nagy odafigyelést, sok időt igénylő munka. 
Beszéltem a két gyermekorvossal én is és igen, azon a véleményen vannak, hogy 
próbáljuk megtartani a három körzetet, ennek megfelelően meghozni a döntéseinket, 
ezért fogom támogatni az előterjesztést. A legutolsó fázis legyen az, hogy 
beolvasszuk és kettő körzet legyen. Inkább próbáljuk meg a személyes 
összekötetéseket is felhasználva, megpróbálni harmadik gyermekorvost a 
városunkba hozni. Remélem a pályázatok majd erre, lehetőséget adnak. Nekünk 
feladatunk pont ezért, hogy a pályázatainkban a rendelőinket olyan szintre hozzuk, 
hogy oda kedvvel vigyék a szülők a gyermekeket. Az orvosaink olyan körülmények 
között dolgozzanak, ami megfelel a kornak. Mindenképpen azt támogatom, hogy 
írjuk ki újra a pályázatot és próbáljuk megtartani a körzetet. 
 
PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok 
 
Egyetértek az előttem szólóval, nem fogom megismételni, viszont fontosnak tartom, 
hogy egy pontosítás elhangozzon. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, 
amikor a gyermek a 16. életévét betölti. Ez azt jelenti, hogyha valaki január 2-án 
betölti a 16. életévét, annak az évnek augusztus 31-éig tanköteles. 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
Engedjék meg, hogy Kincses képviselő úr kijelentésére reagáljak, hogy a kormány 
miként áll az egészségügyhöz. Nem újdonság valóban, hogy gyermekhiány van, 
vagy az egészségben mennyi pluszforrás lehetne, vagy orvos. A kormány ezt 
észrevette, meg is próbál ennek érdekében mindent megtenni, hogy javítson a 
helyzeten, még több gyermek szülessen, hiszen látjuk a kormány intézkedéseit a 
családalapítással, gyermekvállalással kapcsolatban. Ugyanez az alapellátás 
fejlesztésére vonatkozó projekt, amit majd később fogunk tárgyalni. Ez vonatkozik 
arra is, hogy a gyermekorvosi, vagy a háziorvosi körzeteket, az alapellátásban 
dolgozók létszámát fejlesszék. Tartósan betöltetlennek számít most már ez a körzet, 
és így már jogosult olyan pályázati lehetőségekről az OALI-tól, amely miatt plusz 
kedvezményeket, rendelő felújítás, berendezési tárgyak, letelepülési kedvezményt 
igénybe vehet majd az ide pályázó leendő gyermekorvos. Van egy olyan gyanúm is, 
aki ki akar jönni ebbe a körzetbe, az megvárta ezt az időt, hogy erre a pályázati 
lehetőségre jogosult legyen. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Év végén, amikor a Művelődési Házban voltunk az óvodapedagógusoknak a záró 
rendezvényén, az ott jelen lévő képviselő társaim biztos emlékeznek arra, amikor a 
köszöntőmet azzal fejeztem be kvázi üzenetként, hogy az óvodának, képviselő-
testületnek el kell gondolkoznia azon, hogyan tudjuk bővíteni a bölcsődét. A tavalyi 
számok alapján látszik ez, mert olyan intézkedések történtek, amelyek a 
gyermekvállalást még biztonságosabbá tehetik a fiatalok körében. Amit elmondott 
képviselő úr nagyon feltételes módban kell megfogalmaznunk, de valóban lehet, 
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hogy van ilyen oka is. Ezt bízzuk azokra az alapellátásában dolgozó orvosokra, akik 
pályázni, illetve élni szeretnének ilyen lehetőséggel. 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
A demográfiai mutatókban bekövetkező változás, az nem ennek az 
önkormányzatnak, sőt a kormánynak a számlájára írható, hanem ez egy általános 
európai trend Magyarországon. Ezzel nagyon nehéz bármit is tenni, nagyon nehéz 
kivédeni. Olyan intézkedéseket lehet hozni, amelyek megfordítanánk ezt, pontosan 
azt látjuk, hogy ezek az intézkedések megtörténtek. Ez a kormány az aki, olyan 
intézkedéseket hoz, amelyek elősegíthetik azt, hogy ez a trend pozitív irányba 
forduljon. Az előterjesztésben mindenképpen pozitívnak tartom azt, hogy lehetőség 
van az orvosok letelepedésének támogatására, amely lehet, hogy ösztönzően fog 
hatni a gyermekorvosi álláshely betöltésére. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Az elég egyszerű matematika, hogy a demográfiai trend megfordításához mi kellene. 
A szülő korosztályok már nem léteznek, vagy, ha léteznek, akkor már nem 
Magyarországon tartózkodnak. Így, hát ezt a kormánylépést, a 10+10 millióról ne 
nyissuk ki mélyebben, egyszerűsítsük le, a következő 2-3 év slágerspekulációs témája 
lesz, ezt nyugodtan elmondhatjuk. A tehetősebbek és a jól értesültebbek kiveszik 
belőle a maximális hasznot. Biztos fogunk még találkozni olyan előterjesztéssel, akár a 
mai napon is, ami a rettegésről, meg az elbizonytalanodásról szól. Ilyen körülmények 
között ki az, az örült püspökladányi, vagy az országban magyar, aki három gyermeket 
vállal? Maradjunk meg abban, hogy el tudnánk dönteni a kormány…  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Megvonom a szót képviselő úrtól, a pályázatról legyenek kedvesek lefolytatni a vitát, 
illetve a véleményezést. 
 
Dombi Imréné polgármester megvonta a szót Kincses László képviselőtől. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
3/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
 törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi 
 alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 
 pontjában foglaltak figyelembevételével a tartósan betöltetlen 
 09009995070 ÁNTSZ azonosító számú házi gyermekorvosi praxis 
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 betöltésére vonatkozó pályázat benyújtási határidejét 2016. március 31-
 ig meghosszabbítja, valamint a jogviszony kezdetének időpontját, 
 legkésőbb 2016. július 1. napjában jelöli meg. 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos 
 intézkedések megtételére. 
 
3.) az egészségügyi alapellátásokról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 
 bekezdésében foglaltaknak megfelelően sikertelen pályáztatás esetén 
 2016.  április 30. napjáig kéri annak megvizsgálását, hogy az esetleges 
 praxis megszüntetés hogyan érintené az egyes házi gyermekorvosi és 
 háziorvosi körzetekhez tartozó utcajegyzék szerinti ellátandó lakosok 
 számának változását. 
 
Határidő: azonnal, illetve szövegben 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
 
 
6/c. Napirend 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Szociális és Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság a 3. 
alternatívát javasolja elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a működési 
engedélyben területi ellátási kötelezettségként kizárólag Püspökladány közigazgatási 
területe kerüljön megjelölésre. 
 
Kérdések 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Mikor döntöttünk arról, hogy milyen működési funkciót lásson el ez az intézmény? 
Történt-e ilyen testületi döntés? Arra tekintettel, amikor Dr. Késmárky-Kodak 
András felvázolt egy ilyen jövőképet, abban ez igazából nem szerepelt, tisztán a 
másik vonalat láthattuk, azt a vonalat, ami, mint „kiskórház” működne. A felvázolt 
jövőkép és ami az előterjesztésben szerepel, szerintem ez funkciójában két 
különböző dolog. A Dr. Késmárky-Kodak András által felvázolt jövőkép, az hogyan 
illeszthető be a mostani formába? Visszautalhatunk erre a gazdaság tevékenységi 
formára. Hogyan illeszthető be az Ő általa elvégzett munka? Ha az Ő munkája 
innentől kezdve okafogyottá vált, akkor miért csak a harmadik alternatíva fogadja ezt 
be, a másik kettő miért nem? 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
A képviselő-testület bármilyen döntést hoz, annak a működési formának vannak 
speciális iratkövetelményei, legyen ez gazdasági társaság, költségvetési szerv vagy 
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egy intézmény önálló szakmai egysége, ezekre el kell készíteni a vonatkozó alapító 
okiratot, stb.. Ebben a dokumentumban lesznek azok az alternatívák kidolgozva és a 
képviselő-testület elé terjesztve, ahol el fog dőlni, milyen működési keretekben és 
milyen működési formákban fog ez az intézmény beindulni, ami nem zárja ki annak 
a lehetőségét, hogy a későbbiekben ne történjen meg ennek a változtatása. Most 
nekünk arra van szükségünk, egyrészt felvegyük a kapcsolatot, amennyiben a 3-as 
pont kerül elfogadásra, a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Építésügyi Hatóságával, a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámhivatalával, magával az intézménnyel és 
már elkezdjük azokat az egyeztetéseket, lépéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
használatbavételi engedély kiadásához ezt a bizonyos alternatívát kínáló működési 
formát, működési dokumentumokat ide tudjuk hozni a testület elé. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Jegyző úr szépen összefoglalta a lehetőségeket, illetve teendőinket. Képviselő úrnak 
szeretném elmondani, hogy miért csak a 3. alternatívánál szerepel. Az, hogy a 
képviselő-testületnek milyen döntése fog születni, a határozati javaslatban nekünk azt 
kell megfogalmazni, hogy milyen lehetőségei vannak, itt szerepelnek a különböző 
alternatívák. Az első kettőnek a választása esetén azt fogja jelenteni, hogy szükség 
van a továbbiakban is az eredeti döntésünk alapján a koordinátornak a munkájára. 
Hiszen, ahogy Jegyző úr elmondta, különböző feladatok lesznek a megalakuló 
intézmény előtt, amit a koordinátornak végig kell vinnie az intézmény 
megalakulásáig. Amennyiben a 3. alternatíva mellett dönt a képviselő-testület, akkor 
ez azt fogja jelenti, ami a határozati javaslatban is szerepeltetve van, ennek az 
intézménynek, mint csatolt intézmény, lesz egy intézményvezetője, magára a 
koordinátorra nincs a továbbiakban szükség. A működési engedélyeket, illetve a 
megalakuláshoz szükséges dokumentumoknak az összeállítását, elküldését jegyző úr, 
illetve az intézményvezető el tudja végezni. Alapjában véve ezért szerepel csak a 3. 
alternatívánál a koordinátor megbízásának a megszüntetése. 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
A bizottság is úgy szavazott, hogy a 3. alternatíva fog megszavazásra kerülni, hozzá 
teszem, mi nem erre szavazunk. Milyen bekerülési költség lesz az ellátottaknak ebbe 
az intézménybe? Készült-e szakvélemény, hogy a közel 200 mFt-os beruházás mikor 
fog megtérülni? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Ha a döntésünk meg lesz a mai nap folyamán, hogy milyen formában kívánja az 
önkormányzat működtetni a leendő intézményt, innentől kezdve a következő 
előterjesztéseket fogjuk elkészíteni, mert itt is több lehetőség lesz. Lehet átmeneti 
bentlakásos otthon, ami 1 évre ad lehetőséget, de meghosszabbítható, illetve van a 
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másik alternatíva, amikor idősek otthona lesz, ha bekerül valaki, akkor folyamatos 
ellátást kap. Maga a működtetés bármelyikről legyen szó, jogszabályok által 
szabályozott, különböző költségekkel rendelkezik, teljesen más a felállása a két 
intézmény típusnak. Első körben erről kell döntést hoznunk, hogy a továbbiakban 
tudjunk továbblépni és magának a működési engedélyeket ez alapján tudjuk 
előkészíteni. Maga az elképzelés, hogy Püspökladányban egy lehetőséget biztosítsunk 
a püspökladányi embereknek, amit évekkel ezelőtt megszüntettek, szerintem senkiben 
nem merült fel az a gondolat, hogy ez bevételt termelő tevékenységgé forduljon. 
Bízom benne, hogy képviselő úr sem gondolkozik ilyenben. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A 3. alternatívában kibontott, a Segítő Kezek Szolgáltató Központra testált 
működtetés, számomra egy összeférhetetlenségi aggályt is felvett. A Segítő Kezek 
Intézmény nem csak püspökladányi, hanem járási intézmény, ezt a bizottsági 
kiegészítés korlátozná, hogy magában itt a Bentlakásos Otthonban püspökladányiak 
legyenek. Ezt az intézményt is, gazdasági pénzügyi értelemben a GESZ koordinálja, az 
a szervezet, amely az építés befejezésével meg lett bízva. Most ne menjünk bele ennél 
a napirendnél, hogyan nem látta el jól. Azt viszont mondhatjuk, hogyha a működésére 
rálátása, felügyelete van, sőt tevékeny részese, akkor finoman fogalmazva handicap lép 
fel sok mindenkinél, nála meg előny. Ezt el kellene tudni egymástól választani, persze 
nem tudom mi a jó módszer, lehet egy 4. alternatívára is szükség volna. A 3. pont 
kapcsán, hogy miután szociális ellátó intézményről beszélünk, miért orvosi 
koordinátort foglalkoztattunk? A koordinátori megbízatást, 2014. május 15-én, amikor 
az építési szerződést felbontottuk, miért nem függesztettük fel? Miért fizettük ki a 
jogosulatlan járandóságokat, mi a terv, mi a cél ezeknek a károknak a megtérülésére? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Azzal kezdi képviselő úr, összeférhetetlen a Segítő Kezekkel, de utána folytatta, hogy a 
GESZ építi. A Segítő Kezekkel abszolút nem összeférhetetlen, sőt a Segítő Kezek 
intézményünknek az ellátási formájába tartozik, pontosan, azért mert szociális 
tevékenységeket lát el. Az valóban így van, hogy a testületi döntés értelmében, az 
önkormányzatunk által fenntartott és működtetett GESZ az, aki a kivitelezési 
munkálatokat végzi, de magában ebben a döntésben, hogy milyen működési formában 
menjen az intézményünk, itt ebben a részében nem releváns, hogy a GESZ építkezik, 
ahogy képviselő úr mondta, külön kell választani. Abban a témakörben viszont a 
GESZ mindenképpen releváns lesz, amennyiben a képviselők az 1. alternatívát 
választják, hiszen a GESZ-nek lesz a feladata, mint a többi intézményüknél is, a 
könyvelés, illetve a feladatoknak az ellátása. Természetesen a szakmai tevékenységet 
az 1. alternatívánál valamilyen szinten mindenképpen figyelemmel kell kísérnie a 
Segítő Kezeknek. Több megbeszélést folytattunk az Egészségügyi Intézményünknek a 
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vezetőjével is, aki támogatja azt, hogy szociális intézményként kell működtetnie az 
önkormányzat. Első körben is, amikor elindultuk ebben, pontosan erre fókuszáltunk, 
hogy Bentlakásos Otthon legyen. Maga a megnevezés, hogy „kiskórház”-ként is 
említettük, annak idején mielőtt még megszüntetésre került, a püspökladányiak így 
hívták: „kiskórház”. A gazdasági társaság a 2. alternatíva, amit képviselő úr is említett. 
Itt létrehozni egy gazdasági társaságot egy új intézmény elindulására, természetesen ez 
is egy alternatíva, ki-ki mérlegeljen, hogy érdemes-e? A döntésemnél mindenképpen 
azt fogom figyelembe venni, amikor 2014-ben az önkormányzati földekről kellett 
döntést hozzunk, hogy létrehozunk-e egy önálló intézményt, egy Kft-t, aki a földekkel 
foglalkozik. A testületnek egyértelműen az volt az álláspontja, hogy nem hozunk létre 
új céget, ott bevételt termelő tevékenységről van szó, itt pedig nem ez a cél, hanem egy 
újabb ellátási formának a beindítása településünkön.  
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Lehet elbeszéltünk egymás mellett. Részt vettem a Szociális és Humán Bizottság ülésen, 
ahol a Segítő Kezek intézmény vezetője is ott volt és elhangzott, hogy a bekerülési 
költség minimum 60 %-a a nyugdíjnak, vagy egy megadott összeg. Erre akartam kitérni. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Most már értem, hogy mire gondolt képviselő úr. Jogszabály fogja szabályozni, 
bármelyik döntésünket, az átmenetit is, illetve a bentlakásos intézményt és azt is, 
hogy mennyi lehet a bekerülési költség. Ettől több nem lehet, de kevesebb igen, a 
jogszabály csak a maximális százalékot határozza meg. Azok a számítások, amikről 
képviselő úr, mint bekerülési költségről beszél, ez a mi döntésünk alapján fog 
realizálódni. Első körben a működési formáról kell, hogy döntést hozzunk és a 
továbbiakban kell arról döntenünk, melyiket választjuk. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Ha az eredeti tervek szociális működtetésű épületre vonatkoztak és erre lettek kiadva, 
akkor Késmárky doktor úrnak milyen információból támadta az a gondolata, hogy itt 
valamilyen kórházat kellene létesíteni? Ebbe az irányba senki nem tárta fel a doktor 
úr figyelmét arra, hogy itt nem kórházról beszélünk, hanem szociális intézményről, 
ami funkciójában és a tervek alapján is annak készült. Egyértelműen azt kell itt 
látnunk, hogy doktor urat vagy félrevezette valaki, vagy időben nem figyelmeztette 
arra, hogy bizony itt nem kórház épül, hanem egy szociális létesítmény. Kik tudtak 
erről és ha tudtak, akkor miért nem adtak ilyen jellegű információt? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
A koordinátor tudta azt, hogy az önkormányzatunknak milyen elképzelése van. Azon 
a beszámolón, amin elmondta Késmárky doktor, hogy milyen lehetőségei vannak az 
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önkormányzatnak, illetve van-e igény egészségügyi szolgáltatásra az intézményben, 
egyértelműen elhangzott, van rá igény. A lakosok részéről egészségügyi 
tevékenységre, magában az otthonban van igény. Annak idején, amikor működött a 
kiskórház, itt is voltak egynapos gyógyítások, amikor egy napra vették igénybe a 
sárrétiek. Gondolok itt például infúziós kezelésre. A felmérések kapcsán ilyen igény 
felmerült, doktor úr ezért tért ki a beszámolójában erre. Attól függetlenül, ha 
megszületik a döntésünk, ez nem fogja azt kizárni, hogy a bent lévő betegeknél ilyen 
szolgáltatás ne legyen. Magára az intézménynél csak erre alapozni, hogy gyógyító 
tevékenységet folytat, ez a kórházaknak, az egészségügynek a feladata. Oda már 
szakorvosok kellenek, olyan apparátus, amely csak ezzel foglalkozik. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Nem kaptam választ a szakmai koordinátor megbízási szerződésének 
körülményeivel kapcsolatban feltett kérdésemre. Már nem is kívánok választ kapni, 
beismerésnek veszem. A napirend konkrétságához annyit fűznék hozzá, mivel ennek 
a beruházásnak a körülményei is olyanok voltak és jelen pillanatban is olyanban 
vannak, ami az átláthatatlanság irányába mutat, kifejezetten nem tudok támogatni 
ilyen előterjesztést. Amikor ezt az új intézményt, ha bármikor is el tud kezdeni 
működni, egy intézményi csokor, tehát Segítő Kezeken belül 6., 7., 8., nem tudom, 
hányadik telephelyként kezelik, továbbá mindezt még a GESZ felügyeli, aki ezáltal 
mind a két szerv, a valós tényleges ráfordítási költségek, mondjuk úgy nem 
kimutatásában érdekelt. (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az elmondottak alapján képviselő úr a 2. alternatívát fogja támogatni. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
A doktor úr megbízása nem a korábbi beruházó működéséig szólt, hanem az 
intézmény beindításáig. Az, hogy korábban a beruházó olyan helyzetbe került, 
amilyen helyzetbe került, attól még a testület nem hozott olyan döntést, hogy elfelejti 
ezt a beruházást, hanem továbbra is az volt a szándék, hogy ez beindul. Ezért volt a 
szerződés továbbra is hatályban. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Nem hozott olyan döntést, a testületnek előterjesztő nem terjesztett elő ilyet. Miután 
költségvetésből származó pénzeszközről van szó, aki mást tévedésbe ejt, tévedésben 
tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy valós tényt elhallgatja, az költségvetési 
csalást követ el többek között. Itt 3 éven keresztül, már mindjárt 4, folyamatosan 
„kiskórház”-ról hitegetik a lakosságot, amikor itt vagyunk a kapuba, csak egyelőre 
nem tudjuk, hogy még a kaputól mennyire van maga az épület, akkor bevalljuk, ez 
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egy szociális intézmény. Eddig a kommunikáció különös tekintettel a polgármesteri 
nyilatkozatokra, a ladányi televízió és újság működésére, folyamatosan „kiskórház”-
at említett. Ezt pontosan úgy hívják, hogy mást tévedésben ejt, és tévedésben tart. 
Aztán ezt, ha valaki, majd meg is ítéli, az legyen a bíróság dolga, én csak egyet 
gondolhatok, hogy ennél aljasabb beruházás Püspökladányban még nem történt, ahol 
200 mFt-nyi nagyságrendű pályázati önrészt használunk ilyen gyalázatosan 4 év alatt 
fel. 1 milliárd forintnyi beruházást bukunk el pályázati módon, ahhoz, hogy itt a 
végén, ahogy az Késmárky doktor úrnak is jeleztem, egy icike-picike kis verébről 
beszélünk. Csak 4 éven keresztül a propaganda egészen mást hazudott. Ez a 
magyarázata annak, ami miatt az ember bármilyen javaslatot tehetne fel, itt nem lehet 
mit javasolni. Szégyelljék magukat és vonják le a konzekvenciákat. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Nagyon sajnálom, hogy így gondolja képviselő úr. Nagyon nagy igény van arra, 
hogy ezt a szolgáltatást bevezessük. Nagyon fontos tudni azt, hogy egy olyan 
lehetőséget tudunk biztosítani ezzel a püspökladányi embereknek, ami egy űrt fog 
pótolni. Jelen pillanatban is sokszor megállítanak, hogy lehet-e jelentkezni, mert 
szeretnék igénybe venni a családtagjaik számára. Ezt kell mérlegelni egy 
képviselőnek a döntéseinél, én támogatni fogom a bizottság döntését. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy sikerült ezt alaposan megbeszélnünk, 
mivel a bizottság tagja vagyok, aki ezzel foglalkozott. Ott is elmondtam, itt is 
elmondom, tisztában vagyunk azzal, hogy a Segítő Kezek egy kistérségi társulási 
forma keretében működik, jelen pillanatban 11 telephelyen. Azzal is mindenkinek 
tisztában kell lenni, hogy egy nagyszabású pályázat előtt áll a Segítő Kezek, ahol egy 
hatalmas bővítés elképzelése merült fel. A Segítő Kezek intézményvezetője is egy 
ember, neki is vannak fizikai határai, a testületnek nincs joga és nem szabad arra 
kényszeríteni, hogy ezeket áthágja. Ott is elmondtam, a szakmai felkészültsége és a 
mögötte álló stáb kiválóan végzi a munkáját, de akkor is azt mondom, hogy egy ilyen 
helyzetbe hozni, egy ekkora mega céget irányítani egy embernek, jelenlegi gazdasági 
viszonyok között szerintem elfogadhatatlan. Tekintettel arra, hogy akármilyen vezető 
helyettesítő személyeket hoz maga köré, a döntés mindig az ő kezében van és 12 
telephelyet véleményem szerint egy vezető nem képes átlátni. Ennek a vállalkozási 
formának, ami meg fog valósulni, a működési funkciót figyelembe véve egyik 
legfontosabb szempontjának az kell lenni, hogy átlátható és a gazdasági 
tevékenysége nyomon követhető legyen. Azt is tudni kell mindenkinek, itt a 
nyereség, mint olyan elképzelhetetlen, hisz nem lehet az a cél, hogy nyereséget 
képezzünk a mások betegségéből. Itt minimum nullás, de azt is figyelembe kell 
venni, mint felelős döntéshozóknak, hogy a veszteség teremtése sem lehet a cél. Ha 
átláthatóságról beszélünk és arról, hogy nullára hozzuk ezt az intézményt, itt 
véleményem szerint, csak az első alternatívát lehet szóba hozni. 
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
A vállalkozási formát nem fogom támogatni, nem is támogathatom. Azzal 
egyetértek, amit elmond képviselő úr, igen, maga a szociális intézményünk, amely 
kistérségi feladatokat lát el, nagyon sokrétű. Egy dolog maradt ki, mi most csak 
Püspökladányról beszélünk, de ugyanezek a fejlesztések a többi települést is érintik. 
Amit néhány napirendi pont múlva fogunk tárgyalni, ami a püspökladányi 
telephelyeken lévő fejlesztést és bővítést tűzi ki célul az önkormányzatunk, illetve az 
intézmény, ugyanezek a pályázatok TOP-os pályázatok, ezek a többi településen is 
ugyanígy vonatkoznak az intézményre, de ez az ottani testület döntése. 
Egyeztetéseket folytattunk az Egészségügyi Kft. igazgatójával, illetve a Segítő Kezek 
intézményvezetőjével, hogy nekik mi az elgondolásuk ezzel kapcsolatban. Másképp 
nem is került volna elő, mint alternatíva, ha nem vállalta volna az intézmény, hogy ez 
ellátható az ő részükről. 2016. január 1-je volt az a dátum, amikor az 
önkormányzatoknak lehetőséget biztosítottak a jogszabályok arra, hogy a Család- és 
Gyermekvédelmi Szolgálatokat az óvodához, mint intézményhez csatlakoztassa. A 
sárréten egy település van, aki élt ezzel a törvény adta lehetőséggel, elvitte a saját 
településére és otthon látja el ezt a feladatot, csatoltan az óvodával. Megbeszéltük az 
ottani önkormányzattal, illetve polgármester úrral, hogy megpróbálják. Magáról a 
felállásról és a munkáról nagyon szívesen adnak tájékoztatást. 2016-tól lehetőség 
van, hogy a Segítő Kezektől átkerüljön egy másik intézménybe. Szeretném 
tájékoztatni képviselő urat, hogy az elmúlt évben az óvoda vezetőjével folytak erről 
tárgyalások. Püspökladányban egy nagyon jól működő Gyermekjóléti Szolgálat van, 
amíg a jogszabályok nem teszik kötelezővé, azt, hogy az óvodához kell ezt 
csatlakoztatni, intézményvezető asszonynak az, a véleménye, eredeti formájában 
menjen ez a tevékenység. Mind a két vezető ezt képviselte. 
 
PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok 
 
Valóban beszéltünk erről az előterjesztésről és ahogy a Szociális és Humán Bizottság 
határozatában is lehet olvasni, a bentlakásos intézménynél az épület tulajdonjoga 
egyértelműen Püspökladány városé, a bentlakásos otthonban az ellátottaknak 
mindenképpen püspökladányiaknak kell lenniük. Nem lesz könnyű feladata a 
vezetőnek, ezt el lehet fogadni, nagyon nehéz 12 telephelyen lévő feladat ellátási helyet 
működtetni, irányítani, megfelelő szakemberekkel azonban minden megoldható. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Polgármester asszony nagyon ragyogóan felvázolta a kistérségi működési formáját a 
Segítő Kezeknek. Ezzel nagyon egyetértünk, de amiről most beszélünk az egy működési 
forma, a kettőt nem kellene összekeverni. A leterheltségére utaltam azzal az 
intézményvezetőnek, hogy mekkora széles stábú munkát végez ő el személyesen, és úgy 
látom, ezt polgármester asszony is elvállalja, tehát egyetért velem. Az átláthatóságra 
törekedés céljából javaslom azt, hogy ne ő kapja meg még egy plusz feladatnak, hanem 
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igenis, egy olyan jól átlátható működési forma kerüljön elfogadásra, amit egy 
személyben bármikor számon lehet kérni és nem lehet arra utalni, más tevékenységei 
lefoglalták, nem tudott kellő figyelemmel odafigyelni az adott történésekre. Ezt a részét 
szerettem volna az iménti véleményemben bővebben kifejteni. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
2013 nyarán a testület úgy döntött, hogy a bentlakásos otthon építését bízza egy olyan 
kivitelezőre, akiről nagyon gyorsan kiderült, hogy alkalmatlan a feladatra. 2014. 
február 17-i határidője volt, hagyjuk, hogy hogyan történt. 2015-ben szintén nyáron 
megbíztuk a GESZ-t, hogy fejezze már be azt, amit az elődje félbehagyott, és most 
már neki nem adtuk 9 hónapot, hanem csak 4,5 hónapot. Tudjuk 9 lesz belőle, vagy 
inkább 11. A problémát a következőben vélem felfedezni, inkább kijelentés módján, 
ha 2016 januárjában, amikor még tudjuk, hogy 4 hónapot adtunk az építés 
megvalósulására, kezdünk el tárgyalni a működési formáról és minden olyasmiről, ami 
majd az üzemről szól, akkor mindezt miért nem tettük meg 2014 januárjában, vagy 
2013 decemberében, mert időarányosan attól ennek be kellett volna következnie. Ilyen 
előterjesztés nem történt, ebből arra a következtetésre jutok, hogy a város vezetése 
tisztába volt vele, hogy az építkezés nem fog elkészülni határidőre. Ettől a pillanattól 
kezdve nekem ne adják elő ezt a rabló mesét, itt bennünket váratlanul ért, mert a 
munkák, ahogy a Ladányi Hírekben is olvashatjuk még januárban is nagy lendülettel 
folytak. Ha januárban a munkák nagy lendülettel folytak, akkor nekünk már 
decemberben a működési formáról dönteni kellett volna. Mi csak november 28-án 
bíztuk meg a koordinátort, milyen érdekes megfogalmazással, az intézmény 
működésének kezdetéig, hogy koordinálja a dolgokat, de nem tettük meg a következő 
lépést. Ezt a lépést nem tettük meg 2015 szeptemberében sem, mondjuk 2 hónappal 
elvileg a GESZ-nek adott építési határidő előtt, hogy az intézményi formáról döntsünk. 
Ez mindegyik arra utal, hogy bűnös, bűnszövetségben elkövetett üzletszerű 
költségvetési csalást folytat Püspökladány… (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
A mai napon már többször beszéltünk arról, hogy 2016. január 1-től a szociális 
szférában milyen jogszabályi változások történtek. Ezt 2015-ben már lehetett 
érzékelni, hisz mi is meghoztuk az adott időpontokban a döntéseinket, azzal 
kapcsolatban, ami az intézményeinket érintette. Jó döntéseket hoztunk bármelyik 
döntésünkkel kapcsolatban, ami a szociális szférát érinti. Döntéseket kellett hozni, 
hiszen problémák merültek fel a vállalkozóval kapcsolatban. Az felelőtlenség lett 
volna, ha mi 2014-ben, vagy 2015 év elején meghozzuk azt a döntésünket, hogy 
hogyan fogjuk működtetni. Nagy valószínűséggel a döntésünket utána módosítani 
kellett volna, mert 2015 év elején nem lehetet azt látni, hogy 2016-tól milyen 
jogszabályi változások történnek. Képviselő úrral ezen a téren nem értek egyet. 
Mindig az adott jogszabályoknak megfelelően kell, hogy döntéseket hozzon a 
képviselő-testület. Most egyértelműen látszik, meg fog valósulni határidőre ez a 
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beruházás, ami azt jelenti, hogy a jogszabályi változásokat tudván lehet döntést 
hozni, amit még további döntések fognak követni. 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Beszéltünk építő jellegű kritikáról, amelyet Balázs Sándor képviselő fogalmazott meg, 
illetve beszéltünk romboló kritikáról, amit Kincses László képviselő úr fogalmazott 
meg. Amikor az előző időszakokra történt utalás, nem történt meg semmi változás 
elősegítő tevékenység. Ön is a képviselő-testület tagja volt, miért nem fogalmazta meg 
akkor, hogy ezt másképp kellene csinálni. Ennek az intézménynek a működtetése 
olyan feladat, amivel meg tud birkózni a Segítő Kezek Szolgáltató Központ, egyrészt a 
jól felkészült szakember gárdával, illetve hasonló tevékenységgel végzett 
tapasztalatokat alapul véve. Szerencsésebb ebből a szempontból is, illetve a működési 
költségeket tekintve is ebben a formában működtetni. 
 
Kincses László képviselő bekiabálásokkal illette Rásó János alpolgármester hozzászólását. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A határozati javaslat 3 alternatívát vázol fel. Új költségvetési szervet, gazdasági 
társaságot és a Segítő Kezekhez történő hozzácsatolást. Ebből kettőt tudtam 
elfogadni, az önálló költségvetési szervet és a Segítő Kezekét. A Segítő Kezeket 
abban az esetben tudom támogatni és minden fenntartás nélkül elfogadni, 
amennyiben megerősít abban jegyző úr, hogy a Segítő Kezek feladatai között van 
amelyik társulásban működik, tudjuk a társulási törvény milyen kötöttségeket határoz 
meg. Szeretném, hogyha ez a bentlakásos otthon itt maradna tulajdonilag is, mert 
tudjuk, hogy az ott lévő település sem rendelkezik a felsorolási törvény alapján ott 
folyó feladatok fölött. A Gyermekjóléti pedig járási feladatokat is ellát, ez zavart 
mindig be, hogy társulási és járási feladatokat ellátó intézmény és hozzárakjuk majd 
ezt a szociális építményünket. Tudom, meg lehet csinálni, de szeretném, ha Jegyző úr 
biztosítana arról, hogy csak a miénk marad, csak mi rendelkezünk az itt lévő 
ágyakkal. Elsősorban nekünk az a feladatunk, hogy a püspökladányi feladatokat 
látjuk el és erre az ellátásra nagy szüksége van Püspökladány lakosainak.  
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
A Segítő Kezek intézménynek, bár valóban társulási fenntartásban működik, de mint 
intézménynek van alapító okirata. Ennek az alapító okiratnak a módosítását kell majd 
elvégezni, tartalmazza majd, hogy ez egy szakmai egység lesz és a tevékenységi köröket 
is többek között. A Társulási Tanács szabadon hozhat olyan döntést, amely 
Püspökladánynak megadja azt az előjogot, hogy igen is, csak püspökladányi ellátási 
területtel működik, illetve, hogy a tulajdonjog is marad a püspökladányi önkormányzatnál. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Néhány hónappal ezelőtt Sárrétudvariban egy új ellátási forma került bevezetésre, 
követve a püspökladányi példát, egy ingatlant vásároltak meg Sárrétudvariban. Ott 
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fog kialakításra kerülni az új ellátási forma, és csak Sárrétudvarié, fel sem merült, 
hogy másé lenne. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Hosszasan tárgyaltuk ezt a témát, megnyugtató választ kaptam Fodorné Szabó Mária 
intézményfelelőstől, arra vonatkozóan, maga ez az intézmény működtethető oly 
formában, hogy csak Püspökladány területi elvei érvényesülnek. Ezért is nem 
véletlen az, hogy a bizottság a 3. alternatívát támogatja elfogadásra. Ha a képviselő-
testület elfogadja ezt a verziót, akkor kerüljön bele, a képviselő-testület kifejezi azon 
szándékát, hogy a társulás vegye figyelembe, mi azt szeretnénk, ha Püspökladány 
területére vonatkozzon és püspökladányi lakosok ellátását biztosítsa. Bízok abban, 
hogy polgármester asszony mindent meg tesz annak érdekében, a képviselő-testület 
akaratát ott érvényesítse, és csak abban az esetben születik erről megfelelő döntés… 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Azt se felejtsük el, hogy ez az intézmény Püspökladány Város Önkormányzatának 
költségvetéséből épült fel. A társulási törvény szabályozza, hogy mikor kerülhet egy 
vagyon közös használatba, akkor, hogyha közösen járulnak hozzá az érintett 
önkormányzatok. Maga a tény, hogy az önkormányzat egymaga beruházó, 
megteremti annak a jogalapját, hogy csak püspökladányi ellátottak legyenek és 
Püspökladányé marad az épület is. 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Megnyugtattak jegyző úr szavai, mert a társulási tanácsnál volt egy olyan bennem, 
hogy ő dönt majd, hogy igen, vagy nem. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Mindenki meggyőződhet arról, ahol ez a beruházás megvalósul, ez az ingatlan 
Püspökladány Város tulajdonában van. Ez bárki tulajdonába kerülhessen, akár a 
társuláshoz is, apportként kellene bevinni magát ezt az ingatlant, amihez viszont a 
testületnek a döntése szükséges. Nem látom jogi lehetőségét annak, hogy ez 
Püspökladány tulajdonából kikerüljön. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal a Szociális és Humán Bizottság javaslatával 
kiegészítve egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás. 
 
4/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 85/B. § (2) 
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bekezdésében foglaltak alapján a Bentlakásos Otthon működést a Segítő Kezek 
Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Segítő Kezek Szociális 
Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ önálló 
szakmai egységeként kívánja működtetni, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
működési engedélyben területi ellátási kötelezettségként kizárólag 
Püspökladány közigazgatási területe kerüljön megjelölésre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, a működés megkezdéséhez 
szükséges eljárások lefolytatására, valamint azonnali hatállyal megszünteti Dr. 
Késmárky-Kodak András szakmai koordinátor megbízását. 
 
Határidő: azonnal, illetve szövegben 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
 
Ügyrendi felszólalás 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Három alternatíva volt, de egyszer szavaztunk. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
A bizottságnak volt ehhez egy konkrét javaslata, kvázi módosító indítványa és 
ilyenkor azt mondja ki az SZMSZ, ha van módosító indítvány, akkor mindig azt kell 
először feltenni szavazásra. A bizottság a 3. alternatívát javasolta, erről szavaztunk, 
ez volt a módosító indítványa a bizottságnak. 
 
 
6/d. Napirend 
 
Kérdések 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Az előterjesztésben megállapításra kerülnek a talajterhelési díjak, ez nagyon pozitív, 
ezzel egyet lehet érteni. Kik fogják ezt megfizetni? Nyilván azok a lakók, akik nem 
csatlakoztak rá a szennyvíz hálózatra. Kik nem csatlakoztak rá? Azok, akik nem 
fizették be a Víziközmű Társulatnak ezt az összeget, amit próbálunk rajta behajtani. 
Mekkora a valószínűsége, hogy ezt a díjat be fogjuk tudni hajtani azokon, akin még 
az előzőt sem tudtuk behajtani? Van-e rá jogi lehetőség? Ennek a lehetősége 
mennyire szigorúbb, mint maga a rácsatlakozás, vagy nem rácsatlakozásnak a díja? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Ezt senki nem tudja megmondani. A kollégák mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy meg legyen. Adók módjára is behajthatók ezek a kintlévőségek. 
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KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Nem vonnék párhuzamot a két dolog között, hogy azok nem csatlakoztak, akik nem 
fizették be. Lehet, hogy valaki befizette a közműfejlesztési hozzájárulást, de a 
rendszerre, akár időjárási, akár más körülmények között nem köt rá. A talajterhelési 
díj szabályai élnek, régóta hatályban vannak. Ez a rendelet-módosítás nem azokat 
érinti, akik nem csatlakoztak rá, hanem, akik nem csatlakoztak rá, de nincs mérési 
órájuk. Azért tette meg a törvény azt a változtatást, hogy ki kell mondani, hogyha 
nincs konkrét köbméter lemérve, akkor milyen általányt kell részükre megállapítani, 
és az alapján kiszabni a talajterhelési díjat. Ahogy polgármester asszony említette, ez 
adók módjára behajtandó tartozásnak minősül. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Hogyha azokra vonatkozik, akik nem rendelkeznek mérőórával, akkor milyen 
jogszabály vonatkozik azokra, akik rendelkeznek mérőórával, de nem csatlakoznak 
rá a rendszerre és a későbbiekben sem szándékoznak rácsatlakozni a rendszerre? 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Ugyanez a törvény, ez a 2003. évi LXXXIX. évi törvény vonatkozik azokra is. 
Kimondja a törvény, hogy az, az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlana előtt kiépített 
közmű rendszerre nem csatlakozik rá, bár a szolgáltató biztosítja ezt a lehetőséget, az 
talajterhelési díjat köteles fizetni, ez a talajterhelési díj törvény bevezetése óta minden 
évben emelkedik. Mindinkább arra ösztönzi az ingatlan használót, hogy a rákötést 
válassza, ne pedig a talajterhelési díj megfizetését. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Az előterjesztés 3. bekezdése írja, hogy városunkban 6 ütemben történt meg a 
szennyvízhálózat kiépítése, amely teljes lefedettséget biztosít a településen. Ez nem 
így van, mert, ahogy már említettem, vannak olyan részek, ahol egyedi esetek miatt 
nem tudnak rákötni. Sajnos a költségvetésbe nem került beállításra az a néhány 
ingatlan. Azok, akik önhibájukon kívül nem tudnak rácsatlakozni a rendszerre, őket 
ugye nem terheli ez a talajterhelési díj? 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta 
 
Kiss Zsigmond képviselő kérdésére 
 
Igen, valóban így van. Ha valaki nem tud rákötni, mert az ingatlana előtt nincs meg 
az a közműrendszer, amelyet igénybe tudna venni, természetesen rá a törvény nem 
vonatkozik. A törvény csak azokra vonatkozik, akik előtt a rendszer kiépült, adott 
minden lehetőség, hogy rá tudjunk kötni, de ezt nem teszi meg. Igen, igaza van 
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képviselő úrnak a teljes lefedettséggel, valóban van egy pár ingatlan, amely nem tud 
rácsatlakozni, nyilván ezek az ingatlan tulajdonosok nem fizetnek talajterhelési díjat. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a rendeletmódosítással egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 

9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
a következő 3. §-sal és alcímmel egészül ki: 
 

„3. § 
 

A talajterhelési díj átalány mértéke és alapja  
 

(1) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértéke: 11 m3/fő/év. 
 
(2) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 30 liter/fő/nap 
 átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.” 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 

 
        D o m b i  Imréné                                  K e s e r ű  László 
             polgármester                                                   jegyző 
 
 
6/e. Napirend 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Február 1-től esedékes új rendeletünk, amely a közterületek 
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elnevezéséről, illetve a házszámozás szabályairól szól. A bizottság elfogadásra 
javasolja. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 
a közterületek elnevezésének, az elnevezésük  

megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a 
házszám-megállapítás szabályairól 

 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 52. § (2) 
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
  

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja, fogalmi meghatározások 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének, a házszám-megállapításának 
egységes rendjét biztosítsa, ennek során a területek beazonosíthatósága érdekében 
érvényre juttassa a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, 
közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat. 
 

2. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti 
 közterület. A rendelet vonatkozásában a közterület elnevezés során a közterületre 
 vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni minden olyan természetes személy, 
 jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában 
 álló földrészletre is, amely a tulajdoni lapon útként van nyilvántartva. 
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2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév. 

3. Közterület elnevezése: Püspökladány város területén található, a gyalogos- és jár-
műközlekedésre, közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a 
tájékozódás biztosítására szolgáló megjelölés, amely egyúttal emléket állít és 
helytörténeti, néprajzi, nyelvi hagyományt őriz. Előtagként közterületnévből 
(különösen személynév, fogalom, tárgy) és utótagként a közterületjelleg 
meghatározásából áll. 

4. Házszám: a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendelet sze-
 rinti megjelölés. 
5. Ingatlan: a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben 
 meghatározott ingatlan. 
 

II. fejezet 
 

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok 
 

2. A közterület elnevezésének általános szabályai 
 

3. § 
 
(1) A közterület elnevezésekor a hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és 

nyilvántartásáról szóló kormányrendelet rendelkezésein felül figyelemmel kell 
lenni annak településen belüli elhelyezkedésére, az érintett közterületen vagy 
környékén lévő  intézmények jellegére. Az előtag megállapításakor ügyelni kell 
arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen, kerülni kell az idegen vagy 
nehezen kiejthető elnevezéseket. 

 
(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez 

kötődő neveket az emlékállító közterületnevekkel szemben. Új közterület 
elnevezésekor indokolt a környező közterület elnevezésekhez igazodó 
(bokornevek) megnevezést választani. 

 
3. Közterület személyről történő elnevezése 

 
4. § 

 
(1) A közterület elnevezés előtagjának meg kell egyeznie az elhunyt személy által 
 használt családi és utónévvel. 
 
(2) Kizárólag családi nevet alkalmazni akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, 
 vagy így ismert, illetve ha az elnevezés egy családról történik. 
 
(3) A (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha a személy felvett 
 nevén vált ismertté. 
 
(4) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan 
 kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető. 
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(5) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet: 
 a)  akinek közismert tevékenysége, élete, munkássága a magyar vagy egyetemes 
  történelemben kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek 
  örvend,  
 b)  aki a tudomány, művészet, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagas-

 lóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke megőrzésre 
 méltó,  

 c) akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, 
tevékenységével hozzájárult Püspökladány egészének vagy egy részének 
fejlődéséhez. 

 
4. A közterület elnevezés és az elnevezés megváltoztatásának kezdeményezése, 

az elnevezés megváltoztatása, az elnevezés megszűnése 
 

5. § 
 
(1) Közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló eljárást 

kérelemre vagy a jegyző megkeresésére lehet indítani. Közterület elnevezését, az 
elnevezésének megváltoztatását - a hozzá fűződő érdek és az indok előadása 
mellett - bárki kezdeményezheti. 

 
(2) A közterület elnevezés megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 
 
(3) A közterületnevet megváltoztatni csak indokolt esetben lehet, különösen, ha a 

közterületnév tartalmának, jelentésének más névvel történő helyettesítése 
társadalmi és erkölcsi szempontból szükséges. 

 
(4) Az előkészítés során be kell szerezni az elnevezni kívánt közterület tulajdoni 

lapját, valamint annak térképvázlatát, amely tartalmazza a közterület határait és a 
hozzá tartozó ingatlanokat. 

 
(5) A szükséges dokumentumok beszerzését követően a konkrét névjavaslatot, illetve 

annak indokolását - figyelembe véve a lakossági igényeket - a jegyző terjeszti a 
képviselő-testület elé. A javaslatok beszerzéséhez, véleményezéséhez külső 
szakértő is bevonható. 

 
(6) Az elnevezés, illetve névváltoztatás indokoltságát a Városfejlesztési, 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság előzetesen véleményezi. 
 
(7) A megállapított közterület elnevezés a képviselő-testület döntése szerinti 

időponttól hatályos. 
 
(8) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület elnevezése is 

megszűnik. 
 

III. fejezet 
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A házszám-megállapításra vonatkozó szabályok 
 

5. A házszámozás rendje 
 

6. § 
 
(1) A házszám arab szám, amelyet a következők szerint kell megállapítani: 
 a)  a számozást a városközponttól kivezető közterületek esetében a városközpont-

tól kezdődően, míg a városközponttól távolabb eső közterületek esetében a 
magasabb rendű út felől kell kezdeni. A közterület jobb oldalán lévő telkek 1. 
sorszámmal kezdődően folyamatos páratlan számozást, a bal oldalán fekvő 
telkek 2. sorszámmal kezdődően folyamatos páros számozást kapnak, 

 b)  a tér, a park és más körszerű számozást igénylő közterületen a telkek 
számozása - városközponthoz legközelebb eső becsatlakozó közterületet 
alapul véve - a jobb oldalon 1. sorszámmal kezdődően folyamatosan halad az 
óramutató járásával megegyező irányba, 

 c)  a csak egyik oldalán beépíthető közterületek számozása 1. sorszámtól 
kezdődően folyamatos. 

 
(2) A telkek megosztásával kialakult önálló telkek esetében, a házszámot arab szám 
 alátöréssel (pl: 1/1, 1/2, 1/3) kell megállapítani.  
 
(3) Közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több 
 közterülettel is érintkezik, csak egy közterületre kell megállapítani a házszámot.  
 
(4) Amennyiben a házszámozási eljárás során a meglévő házszámok összevonása vá-

lik szükségessé, az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő 
jelölésével összevont házszámot kell megállapítani. 

 
(5) A már megállapított házszámok megváltoztatására (átszámozás) a (2)-(3) bekez-

désben foglalt eseteken túl csak olyan rendezetlen állapot megszüntetése 
érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok egyedi azonosítását akadályozza. 

 
(6) Az (1) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő 

közterületek házszámozását nem érintik. 
 

6. Házszám-megállapítási eljárás 
 

7. § 
 
(1) A házszám-megállapítási eljárás az ingatlan tulajdonosának kérelmére indul. 
 
(2) Amennyiben szükséges, a jegyző, mint a címképzésért felelős szerv, hivatalból is 
 indíthat házszám-megállapítási eljárást. 
 
(3) A kérelmet a jegyzőhöz papír alapon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni 

kell a telken meglévő önálló épületek, vagy önálló rendeltetési egységek számát 
és elhelyezkedését feltüntető dokumentumot (helyszínrajzot, alaprajzot), társasház 
esetén a társasházi alapító okirat másolatát. 
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(4) A jegyző a házszámot határozatban állapítja meg. 
 
(5) A házszám igazolásáról kérelemre hatósági bizonyítvány adható ki. 
 
(6) Ezen §-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
IV. fejezet 

 
A közterületi névtáblák és házszámtáblák elhelyezése 

 
7. Közterületi névtáblák elhelyezése 

 
8. § 

 
(1) A közterület elnevezését a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni. A 
 közterületi névtábla színezete fehér alapon fekete szövegezésű. 
 
(2) A közterületi névtáblán fel kell tüntetni a közterület elnevezés elő- és utótagját rö-
 vidítés nélkül. 

 
9. § 

 
(1) Közterületi névtábla kihelyezésének, karbantartásának és pótlásának elrendelése a 
 jegyző feladata. 
 
(2) Közterületi névtáblát a közterület kezdetén, végén, mindkét oldalon, valamint 

minden betorkolló közterületnél, mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról 
betorkolló utca tengelyében átellenes oldalon is fel kell szerelni. A közterületi 
névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól 
látható helyen - kell elhelyezni. 

 
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla 

elhelyezését és ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. 
 
(4) Megváltozott közterület elnevezés esetében a régi nevet feltüntető táblát az 

elnevezéstől számított 1 évig eredeti helyén kell hagyni és piros vonallal átlósan 
át kell húzni. Az új táblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. 

 
8. Házszámtáblák elhelyezése 

 
10. § 

 
(1) Az időjárási hatásoknak ellenálló házszámtáblát, közterületről jól leolvashatóan 
 kell elhelyezni a házszám megállapítást követő 30 napon belül. 
 
(2) A házszámtáblát az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak bejárat 

felőli részén, előkertes beépítési mód esetén - amennyiben közterületről a 
házszám nem olvasható - a kerítésen, kerítés hiányában a telek közterületi 
határvonalán fém, műanyag, illetve fa rudazatra erősítve kell elhelyezni. A 
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beépítetlen építési telek, nyúlványos telek esetén az előbbieket értelemszerűen 
kell alkalmazni. 

 
(3) A házszámtáblát csak úgy szabad elhelyezni, hogy a környezet beépítési 

adottságaihoz, a táj- és településképhez illeszkedjen, a telek és az épület 
rendeltetésszerű használatát, megközelítését ne akadályozza, azok állagát ne 
rontsa. 

 
11. § 

 
(1) A házszámtábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos 

karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 
 
(2) Az elhelyezett táblák megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása, 
 eltávolítása - kivéve a karbantartás időtartamát - tilos. 
 
(3) Több önálló rendeltetési egységből álló épület esetén a lakás és egyéb huzamos 

tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység tulajdonosa köteles 
gondoskodni a saját vagy a jogszerű használó nevének elhelyezéséről a bejáraton. 

 
V. fejezet 

 
9. Záró rendelkezések 

 
12. § 

 
(1) Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 
 5/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 D o m b i  Imréné        K e s e r ű   László  
          polgármester        jegyző  
 
 
6/f. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság az előterjesztést megtárgyalta. 
Intézményvezető asszonynak lehetőséget adtunk, hogy ismertesse, mivel ő érzi ezt 
leginkább. Tudjuk, hogy a városban lévő bölcsődei férőhelyek száma kevésnek 
bizonyult az anyukák munkába állásának következtében, ezért meg kell oldanunk így 
is, úgy is ennek a férőhelynek a bővítését. A 100 %-ban támogatott pályázat ad rá 
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lehetőséget, ezt mindenképpen ki kell használni. A bizottság elfogadta és elfogadásra 
javasolja. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. 100 %-ban támogatott pályázatok, az elnyerhető összeg az változó, 
attól függően, hogy milyen volumenű. Kincses képviselő úr említette, hogy miért 
nem részletesebb. Ez nem arról szól, ahogy elhangzott a bizottsági ülésen, hanem 
arról, hogy beadjuk-e vagy nem. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester szóbeli kiegészítése 
 
Ezek a pályázati források, felújításra, bővítésre fognak irányulni. Mindegyik 
pályázati lehetőség az intézményeinket fogja érinteni és felvettük a kapcsolatot azzal 
az intézményvezetővel, akinek az intézményét érinti a fejlesztési lehetőség. Az 
intézményvezetők minden egyes pályázatnál kifejtették a véleményüket, 
elképzelésüket és természetesen egyeztetéseket folytattak a Városfejlesztési iroda 
kollégáival, hiszen itt műszaki paramétereket is figyelembe kellett venni. 
Véleményem szerint egy intézményvezető, aki nap, mint nap ott van az 
intézményében, tudja azt, hogy milyen fejlesztési elképzelési lehetnek és miket 
szeretne fejleszteni, a prioritásoknak a felállításánál érdemes elsősorban az ő 
javaslatára támaszkodni. 
 
Vélemények 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Az összevonással kapcsolatban szeretnék szólni, hogy egy óvodai csoportot 
kénytelenek vagyunk a tornaszobába behelyezni. Ez egyből látszik, hogy a 
sportkoncepcióval ellentétes, hiszen ott leírtuk rendeletre hivatkozva, a cél: hogy a 4-
ből 6-ot mielőbb létesítsünk. Ezzel a pályázattal, ha ebbe a formába valósul meg, 
akkor a 4 helyett 3 tornaszoba lesz. Erről megnyugtatott az intézményvezető asszony, 
hogy ez nem jelent problémát, mert ezek nem kimondott tornaszobák. Nem egy 
testnevelő szobát kell elképzelni, hanem csak egy olyan üres helyiséget, ahol a 
tornázás megoldható. Elfogadásra javaslom ezt az előterjesztést. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
2 évvel ezelőtt már meggyőződtük róla, hogy pontosan erre a bölcsőde, óvoda 
felújítására lenne a legnagyobb szükség, ezért erről vita sincs. Mégis néhány 
pontosítás, mert itt a felsorolás ettől bővebb. Két óvoda konyha felújítás is szerepelne 
benne, meg az is, hogyan lehetne a tornaszobából tornatermet csinálni. Viszont a 300 
mFt-os maximum keret, amit a bizottsági ülésen megtudtunk, bruttóban értendő, 
legfeljebb 230 mFt nyerhető, az azért már korlátokat kezd mutatni, akkor, ha ezt az 
egész menüt szeretnénk megcsinálni. Abban az esetben, ha ez egy prioritási sorrend, 
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akkor a dolog rendben van, a magam olvasatában tudom támogatni. Mind az 5 
pályázatra szeretném kifejteni, hogy az elkészült pályázatok, volt egy ilyen kérdésem, 
a jelenlevő projektmenedzser, pályázatíró azt az óvatos választ adta, hogy talán 
februárban már elkészül egy, a többi pedig márciusban. Az elkészült pályázatot testület 
elé hozni, újabb részletes körben áttárgyalni szükséges. Nem elegendő az, hogy a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyekben eljárjon. Ezt az 
általános megfogalmazást, nagyon sok esetben tapasztaljuk, ez korlátlan teljhatalmat 
ad a polgármesternek, a polgármester méltatlan a bizalomra. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
  
Fel van sorolva, hogy milyen lehetőségeket kínál a pályázat, természetesen bruttó 
összegekről van szó. Ezzel kell, hogy számoljunk a pályázat beadásánál. Biztosíthatom 
képviselő urat, ahogy ez idáig, úgy a továbbiakban is az intézményvezető folyamatosan 
ott lesz az egyeztetéseken. Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy támogatja a bizottság 
döntését, itt még nagyon sok egyeztetésre van szükség, amely már a konkrét pályázat 
beadására fog vonatkozik. Hogy mire tudjuk beadni, ez a pályázat alapos 
tanulmányozása, illetve alátámasztása dokumentumokkal, hogy az elképzelés 
befogadható legyen. Ezek még nagyon sok munkát fognak igényelni, mindenki részéről. 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Az, hogy a pályázat 100 %-os támogatottságú, nem is kell ezen gondolkozni, meg 
kell próbálkozni a pályázat beadásával. Az pedig külön öröm, hogy az 
épületfejlesztés mellett, eszközfejlesztésre is lehetőség nyílik. Támogatom és 
támogatásra javaslom. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
5/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § felhatalmazása alapján, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével című kiírás keretein belül pályázatot nyújt be. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
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6/g. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Szociális és Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Mind az 5 pályázatról elmondható, hogy 100 %-os támogatottságú. 
Minden pályázatot támogatni fogunk. Mivel 100 %-os támogatottságú lehet rá 
számolni, hogy minden önkormányzat be fogja adni. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
A pályázatban az indikátoroknak meg kell felelni. Alaposan ki kell majd dolgozni az 
önkormányzatoknak. A tegnapi nap folyamán, a rendezvényen itt voltak a települési 
polgármesterek és erről is szót ejtettünk. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Amit most polgármester asszony mondott, kérdésként felmerült a 
bizottsági ülésen a pályázat író cég vezetőjéhez. Mivel 100 %-os, vélhetőleg 
mindenki fog pályázni, de azt a választ kaptuk, hogy nem, mert nem mindenki felel 
meg az indikátornak. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az egészségügyi alapellátásnál igazgató úrral le lettek folytatva a tárgyalások. Az 
alapellátásban dolgozó háziorvosok is részt vettek az egyeztetéseken. A felnőtt és 
gyermekorvosi rendelők felújítása mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen a 
pályázat beadásánál. Itt szeretném felhívni a képviselő társaim figyelmét arra, hogy 
kiírtuk a pályázatot, nagyon kell figyelni arra, a gyermekorvosi rendelő beadásánál, a 
pályázat egyértelműen fogalmaz, hogyha megszűnik a 3. körzet, abban az esetben a 
pályázat nem fogja támogatni. Körültekintően kell ennél a pályázatnál is eljárni. 
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Hajdú-Bihar megye 82 települése közül 20 város, melyek kb. azonos feltételekkel 
rendelkeznek, kivéve Debrecent. Ez azt jelenti, hogy legalább 18-19 versenytárssal 
kell úgymond megküzdeni. Nem minősítem az indikátorok szerepét, pontosabban, 
akik ezt összeállítják, hogyan képzelik el, nagy valószínűség szerint van ennek 
szakmai alapja. Előbb van a széles propaganda, mindenki pályázhat, dől a pénz, 
aztán pedig kiderül, hogy csak nem nekünk. Remélem ebben az esetben sem, mint a 
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másik öt esetben nem ez lesz az indok, hogy esetleg Püspökladány valamelyiket nem 
nyeri meg. A felsorolás nagyon széles körű, ehhez képest a megnyerhető forrás 
bruttó 150 mFt, ami, ha mindent leszámítunk, akkor 100 mFt sincs. Hogyan lehetett 
ennyi fajtát felírni? Ahol meg gépjármű- vagy bármilyen eszközbeszerzés van, az 
építés esélyeit korlátozza. Nem akarom értelmezni tudni, hogy miért kell egy TOP-os 
pályázatba az építési tevékenységek közé eszközbeszerzéseket rejteni? Annak miért 
nincs külön pályázati forrása? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Ez a pályázat bővítésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre ad lehetőséget. Az előbb 
tárgyaltuk az óvodát, ott is lehetőség van arra, hogy bővítsünk, illetve eszközöket 
szerezzünk be. A pályázatban szerepelteti a pályázat kiírója a lehetőségeket, amelyek itt 
összeállításra kerültek. Van benne eszközbeszerzés, mert lehetőséget ad erre a pályázat. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Nekem is ez szúrt szemet. Egy kicsit kihívó ez a gépjárműbeszerzés. A bizottsági 
ülésen Komoróczy doktor képviseletében jelenlévő hölgy egy nagyon megnyugtató 
és előremutató elképzelést vázolt fel. Azt kérem, hogy itt a televízió nyilvánossága 
előtt ismételje ezt meg nekünk.  
 
SZABÓ LAJOSNÉ az Eü Kft. képviselője 
 
Az ügyelet fejlesztésével kapcsolatban merült fel a kérdés. Mindenki tudja, hogy az 
egyik része most volt felújítva. Ez a felújítás azonban csak a nagyon szükséges 
dolgokat foglalta magában. Még mindig vannak olyan dolgok, amelyek nem fedik a 
minimumfeltételeket. Konkrétan kitérnék a mozgáskorlátozottak részére egy WC 
biztosítására, ami azt jelenti, hogy a meglévő helyiségekből kellene egyet elvenni. 
Tudva lévő, hogy minden helyiségre szükség van, tehát ezt valahogyan pótolni 
kellene az épület bővítésével. A másik dolog a gépkocsi beszerzés. Arra kaptam 
felhatalmazást igazgató úrtól, hogy elmondjam, amennyiben sikeres lesz a pályázat, 
akkor elképzelhető, ezt a szolgáltatást visszaveszi az önkormányzat.  
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Megtörtént az ez irányú felhatalmazás deklarálása. Lehet, hogy ezt az információt 
Komoróczy doktor úrból harapófogóval kellett volna kihúzni. Itt ugyanis ez volt a 
divat, hogy lehetőség szerint mindent a legutolsó pillanatban tudjunk meg. Ez ennek 
ellentmond, aminek talán örülhetnék is, de nem tudok örülni, mert a felsorolás egy 
olyan javaslatot is tartalmaz az utolsó pontban, ami az emeletráépítés kialakításának a 
vizsgálata. Csak arra kell visszaemlékezni, különösen azoknak, akik 2009-ben is 
képviselők voltak ebben a testületben, mi is volt az indoklása a szabadon és 
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kihasználatlanul álló épületrész patika céljára történő hasznosításának. Aztán mi 
történt ebben a gyalázatban? Egyetlen javaslatom van. Meg tudunk takarítani 20 
milliót, ha nem többet, inkább 40 mFt-ot. Többre tudjuk használni az előző 
pontokban, ha az a patika nem foglalja ott a helyet.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Nem tudom, mikor volt képviselő úr a gyermekorvosi rendelőben. Amennyiben járt 
volna ott, akkor tudja, hogy annak a felújítása sürgős. Erre most van egy pályázat, 
amellyel lehetőségünk van arra, hogy ezen változtassunk és javítsunk. Jónak tartom, 
hogy a felsorolásban ennyi minden szerepel, hiszen a pályázat megírása ezután 
következik és valószínűleg nem fog minden bekerülni, de legyen ott a lehetőség. A 
rendelőintézetek felújítása égetően szükséges, valamint a védőnői hálózat segítése is. 
Ezek benne vannak, nyilván tartalmaz más dolgokat is. Emlékszem én is a Ficzere 
doktornő pályázatára az emeletráépítéssel kapcsolatban. Legyen előttünk, legyen 
lehetőségünk arra, hogy esetleg továbblépjünk. Ne csak a felújítás kerüljön bele, 
hanem más is, ami az egészségügyi ellátásunkat javíthatja. Tehát az a véleményem, 
nem baj, ha bővebben tartalmazza a lehetőségeket, hiszen ha a 2/3-át megvalósítjuk, 
az is nagyon jó. Mindenképpen támogatom. 
 
SZABÓ LAJOSNÉ az Eü Kft. képviselője 
 
Szerintem külön ki kell hangsúlyozni, hogy ez a pályázat sorrendiséget foglal 
magában. Tehát fontossági sorrendben első az eszközbeszerzés mindenben. 
Mindenki ismeri a rendelő felszereltségét, tudja, hogy ez nagyon ráfér. A 
legmodernebb eszközökkel kívánjuk berendezni az alapellátás rendelőit. Ezen 
túlmenően az intézet fűtési, vízellátási rendszere igen elavult, ez a következő lépés. 
Aztán az alapellátásnál szükséges lenne a belső átalakítás, csak ezután következik az 
emeletráépítés, az épületbővítés. Költségvetés nincs a birtokunkban, hogy mi 
mennyibe kerül. Ezen dolgozunk, amíg engedi a keret.  
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Képviselőcsoportunk az elmúlt időszakban megtárgyalta mind az 5 pályázati 
lehetőséget. Intézményvezetőkkel, szakemberekkel történtek tárgyalások. Ennél a 
pályázatnál fontos, hogy az önkormányzat kötelező feladatához, az alapellátáshoz 
kapcsolódó felújításokat tudjunk elvégezni. Egy sorrend van felállítva, ezen belül az 
elnyert összegnek megfelelően fogunk ezekhez hozzáállni. Miután ezek 
szükségszerű felújítások, mind az 5 pályázatot támogatta a képviselőcsoportunk. 
Amit pedig képviselő asszony mondott a 2/3-os arányról, úgy gondolom, hogy az 
nagyon jó arány. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A maximum 150 mFt nettóban jó esetben csak 100 mFt. Amennyiben 
eszközbeszerzésre fordítunk ebből 20-25 mFt-ot, akkor építésre, átalakításra egyre 
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kevesebb marad. Jelezném, hogy tavaly csak két háziorvosi rendelőt sikerült ennyi 
pénzből megcsinálni. Itt az a veszély áll fenn, hogy amikor a pályázatot beadjuk, 
akkor elvileg még nem tudjuk, hogy mennyit fogunk nyerni. Majd amikor kiderül, 
hogy mennyi, kiderül, hogy nem 2/3-ad az, hanem még a fele sem. Akkor majd 
jönnek azok a bizonyos költségek, amelyet megint az önkormányzatnak kellene 
hozzátennie. A tavalyi évben a tervezett költségekhez képest több mint 30 mFt-ot 
sikerült erőn felül hozzátenni. Ezekre ennél a gazdálkodásnál, amit a polgármester 
asszony folytat, bármikor számíthatunk arra, hogy többletköltségek fognak 
felmerülni. Az a lényeg, hogy minél „csókosabb” vállalkozót válasszunk ki. A 
pályázat támogatható, fogom is. Az eljárás, az nem támogatható. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Nem lehet kérdés egy képviselőnek, hogy egy 100 % támogatottságú pályázatot 
támogat-e vagy sem. Alapellátásról van szó, és fel van állítva a prioritás, amelyet a 
pályázatnál figyelembe kell vennünk. Támogatni fogom ezt a pályázatot is.  
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
6/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § felhatalmazása alapján, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-4.1.1-15 kódszámú, az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése című kiírás keretein belül pályázatot nyújt be. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
6/h. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a pályázaton való részvételt. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
A Szociális és Humán Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és azt elfogadásra javasolja. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság teljes mértékben 
egyetért a pályázat benyújtásával, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
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Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Már nem vesztegetnék sok szót a végére, a gépjárműbeszerzésre és eszközbeszerzésre, 
ugyanis a megmaradó összegből ha ezekre fordítunk, amelyek egyébként a 
leggyorsabban kopó dolgok, effektíve két év múlva már csak a nyomait fogjuk látni, 
akkor erre a mintegy 350 m2-nyi bővítésre, amennyit felsorol a terv a három telephelyre, 
már nemigen marad elegendő forrás. Elég aggasztó a dolog. Támogatható, de 
valószínűnek tartom, hogy nemhogy a 2/3-ad nem valósul meg, hanem még a fele sem. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Arra figyelnünk kell, hogy sok beruházás volt a Szent István utcai intézményben, 
azoknak a fenntartási idejére oda kell figyelni. Azzal, amit képviselő úr mond, nem 
tudok egyetérteni. Azzal tudok egyetérteni, hogy legyen az intézményeknek 
elképzelése bővítésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre. Természetesen majd a pályázat 
fogja eldönteni azt, hogy tudunk-e indulni benne, vagy egy másik alternatívában kell, 
hogy gondolkozzunk. Ezért örülök annak, hogy több elképzeléssel jöttek az 
intézmények. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő  
 
Ennél a pályázatnál elmondhatjuk azt, ami a többinél ebből a szempontból nem 
valósul meg. Itt, ha sikeresen pályázunk, akkor 7,5 fővel bővül az alkalmazotti 
létszám. Így hét családnak tudunk kenyeret tenni az asztalára.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Nem hozódott fel, de a bentlakásos otthon esetében is püspökladányiak fognak 
dolgozni az intézményben.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ez nagyon propagandisztikus bejelentés volt, ezért is helyeselt ilyen lelkesen a 
polgármester asszony. Ezért mondtam, hogy ennek a fele sem fog tudni 
megvalósulni, így a munkahelyek fele sem akkor, ha eszközbeszerzésre fordítjuk a 
pénzt, nem pedig a tér megteremtésére. Ezért kellene a sorban az építést, a bővítést 
előtérben tartani, nem pedig az eszközbeszerzést. Amennyiben szeretnénk 
munkahelyeket teremteni, akkor arra koncentráljunk, ne pedig arra, hogy vegyünk 
megint egy gépkocsit.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Nem szeretnék a szociális szakma rejtelmeiről beszélni, de ajánlom figyelmébe 
képviselő úrnak, hogy az önkormányzati feladatellátásnál pl. a nyugdíjasoknak 
biztosítjuk az étkeztetést, az ételt hogyan lehet kivinni. Vannak olyan ellátási formák, 
ahol a gépkocsi használata szükséges. Tehát nem így kell megközelíteni, mert ladányi 
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emberekről beszélünk, ha eszközbeszerzést javasol az intézmény vezetője, hogy úgy 
legyen ellátva az a feladat, ahogy ő azt szakmailag maximálisan látja, akkor azt az 
önkormányzatnak előtérben kell tartania.  
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Ebben a prioritási sorban éppen az van megfogalmazva, hogy az épületbővítés a 
legelső helyen szerepel. Emellett itt szerepel az is, hogy munkahelyteremtő 
beruházás, illetve még nagyon fontos, hogy 60 fő ellátotti létszámról van szó. 
Egyébként pedig eszközre szükség van, amennyiben lehetőség van rá, fel kell 
szerelni az épületet, mert anélkül nem tudjuk működtetni. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
7/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
felhatalmazása alapján, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
TOP-4.2.1-15 kódszámú, Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése című kiírás keretein belül pályázatot nyújt be. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
6/i. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
Közös bizottsági ülésen megtárgyaltuk az előterjesztést, a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság támogatja a pályázaton való részvételt, melynek keretében lehetőség van 
kerékpárutak építésére is.  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A kerékpárhálózat bővítésére van lehetőség e pályázat kapcsán, nevezetesen a 
Vasútállomástól a Táncsics utcai átjáróig, illetve a Széchenyi utca és a Kálvin utca 
közötti részen, ahol jelenleg nincs kerékpárút, valamint a Kossuth utcának a 
Bíróságtól a Tűzoltóságig tartó szakaszán. A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottság támogatja a pályázaton való részvételt.  
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Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A felsorolt javaslatokkal egyetértek, de szeretném a Széchenyi és a Kossuth utca 
közé szúrni a Bodó utcát. A Bodó utca 5-6 utcának a gyűjtőhálózata és amióta 
aluljáró is van, azóta a Bodó utca és a Keleti sor egyben elkerülő út is. Ezáltal, ha 
megépítjük a Táncsics utcát, amivel mindannyian egyetértünk, az 5., 6., 7., 8. utca 
felől a Táncsics utca felé még intenzívebb lesz a forgalom, hogy elérjék a 
kerékpárutat, akik ott dolgoznak. Amennyiben tehát a Bodó utcán a Kolozsvári utca 
felé megy valaki, akkor problémája keletkezhet a megnövekedett gépjárműforgalom 
miatt. Mivel a javaslatok kb. 1,5-1,6 km-t tesznek ki, a megnyerhető pályázati 
forrásba a Bodó utca is beleférhet. Javasolnám felvenni a projektek közé.  
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Mivel úgy szól a kiírás, hogy környezetbarát fejlesztés, ebbe teljesen beleférne 
azoknak az útkereszteződéseknek a megvilágítása, amelyek a lakott terület szélét érintő 
utaknál valósultak meg. Pl. a Keleti sornak a Tesco irányába történő elkerülő szakasza, 
ahol két egymáshoz nagyon közel álló kanyar van, teljesen sötét, beláthatatlan még 
gépjárművel is. Sajnos itt van kerékpáros forgalom, mert akik a Keleti sor irányából ki 
akarnak jutni a Táncsics utca irányába, ott közlekedik. A Dózsa Gy. utca, Hajnal utca 
irányából is sokan közelítik meg a vasútállomást. Ez sajnos a ködös és főleg az 
éjszakai órákban nem belátható kereszteződéseken át történik. Városon belül még 
ezeken kívül is előfordul egy-két hasonló útkereszteződés, amelyeket fel kellene tárni, 
valahogy ebbe a programba beépíteni. Nem arra gondolok, hogy komplett 
útszakaszokat világítsunk ki, hanem maguk a kereszteződések legyenek megvilágítva, 
hogy az mindenki számára belátható legyen. Van-e rá lehetőség? 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés pont a) pontjában 
szerepel a „…gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kialakítása, kivilágítása, 
fejlesztése, csomópontok forgalomlassító és csillapító átépítése, …”, tehát úgy tűnik, 
hogy a pályázat ezekben megengedő, befogadó. Amennyiben ez így van, akkor meg 
kell találnunk azokat a konkrét csomópontokat, amelyeknek tudunk javítani a 
megvilágításán. Egy dolgot nyomatékosítani szeretnék, hogy a Táncsics utcánál a 
teljes kivilágítással foglalkozni kell, illetve a csapadékvíz-elvezetéssel is, de ez 
szerintem a többi helyen is így van.  
 
Vélemények 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Kérem irodavezető urat, hogy a tervezőkkel egyeztessék le az elhangzott 
útszakaszokat, illetve a Püspökladányt érintő közvilágítást.  
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KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Amit itt megfogalmaztunk, az annyira problémás terület, úgy is mondhatnám, már 
egy évtizede mondjuk, hogy ott nagyon sok püspökladányi jár munkába és még egy 
járda sem található, a kivilágításról nem is beszélve. Mi, ott közlekedők is sokszor az 
utolsó pillanatban látjuk meg a kivilágítatlan kerékpárosokat. A pályázat szinte 
minden pontjában találnánk olyat, amire lehetne pályázni. Ezek között kell 
megtalálnunk a legszükségesebbeket, amivel jó lenne, ha foglalkoznánk. 
Amennyiben nem nyerünk is a pályázaton, de a terveket elkészítjük és lehetőség lesz 
rá, akkor készen állunk arra, hogy megvalósuljanak ezek a beruházások is. Tehát 
nem gondolom elfecsérelt munkának, hogy elkészüljön még akkor is, ha esélyünk 
nem sok lesz rá, mert majd lesz lehetőségünk a következőnél. Mindenképpen 
támogatom az előterjesztést.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a TOP menedzsment felé pontosító kérdést 
kellene feltenni arra vonatkozóan, hogy 1 403 mFt a keretösszeg és azt írják, a 
támogatási kérelmek 3-6 között jönnek el. Hárommal számolva ez meghaladja a 
maximum 400 mFt-ot, tehát a 3-as szám a lehetőségek között nem helyes, ha néggyel 
számoljuk, akkor viszont már csak 350 mFt a plafon, ha hattal számoljuk, akkor pedig 
csak 200 mFt körüli. Ebből megint az következik, hogy a kiírás egyrészt pontatlan, 
félreérthető, nem is célozhatjuk meg benne a maximum 400 mFt-ot, mert objektíve ez 
nem lehetséges. Ennek ellenére nagyon bizakodom, hogy ez biztosan a nyerők közé 
tartozzon, lévén a legnagyobb volumenű beruházás lenne ebben a pályázati csomagban. 
Ezért szeretném, ha tisztázódna, mielőtt a pályázatot konkrétan megfogalmazzuk, hogy a 
kiírás mitől vált ilyen megengedővé, vagy ennek milyen korrekciója várható. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az önkormányzatnak a pályázati kiírásnak megfelelően kell beadni a pályázatát. 
Különösképpen nem szoktak változtatni a pályázat kiírásán, amennyiben ilyen 
történik, természetesen a változtatásokat önkormányzatunk végre fogja hajtani.  
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Képviselő társaim javaslatai mindenképpen fogadhatóak, megvizsgálhatóak. 
Decemberben arra kértem a püspökladányiakat, akik a Kossuth utcán a Tűzoltóság 
oldalában a járdát kerékpárral veszik igénybe, hogy egy kicsit figyelmesebbek 
legyenek a gyalogosokkal szemben. Úgy látszik félreérthető volt, amit mondtam, 
mert mintha azóta még több kerékpáros közlekedne ott. Szükség van a 
kerékpárfejlesztésre a városban, itt is.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
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A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
8/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § felhatalmazása alapján, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú, Fenntartható közlekedésfejlesztés 
című kiírás keretein belül pályázatot nyújt be. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
6/j. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja a pályázaton való részvételt.  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is támogatja a 
pályázaton való részvételt. Ez a pályázat a város keleti részének gyűjtőcsatornája 
a Kisfenéki csatorna még felújítatlan szakaszairól szól, beleértve a 
szivattyúgépház felújítását, valamint a szivattyúk cseréjét is. Ha marad forrás, 
akkor az A-13-as csatornánál található szivattyúk cseréje is megtörténik. 
 
Vélemények 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Ez a terület annyira problémás, hogy gyakorlatilag utoljára tudta onnan levezetni a 
felgyülemlett szennyvizet a katasztrófavédelem. Szeretném, ha támogatnánk ezt a 
kezdeményezést. Ez a csatorna megoldást jelenthetne.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Természetesen támogatom, a maximum 200 mFt azonban arra enged következtetni, 
hogy ez megint egy meghívásos közbeszerzés lehetőségét fogja biztosítani. Szeretném 
jelezni, mielőtt polgármester asszony arra gondolna, hogy ki lesz a „legbarátibb” 
kivitelező, előtte a testület nyíltan határozzon a meghívandó kivitelezőkről.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Képviselő úr, először arról határozzunk, hogy beadjuk-e a pályázatot. Utána azt a 
pályázatot meg kell írni, meg kell nyerni.  
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Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
9/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § felhatalmazása alapján, hogy a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztések című kiírás keretein belül pályázatot nyújt be. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
6/k. Napirend 
 
Szünet után Fenyves Vidor képviselő nem tért vissza az ülésterembe. Jelenlévő 
képviselők létszáma: 11 fő. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását támogatja.  
 
Fenyves Vidor képviselő visszatért az ülésterembe. Jelenlévő képviselők létszáma: 12 fő. 
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Úgy tűnik, hogy gyakorlattá válik ez a módosítási kérelem szaporodás. Amikor egy 
kérelmet benyújt valaki, megindokolja-e azt, hogy miért kéri a módosítást? Ebben az 
előterjesztésben sincs indoklás, maximum annyit lehet tudni, hogy pályázati okból. 
Azon a gyakorlaton mindenképpen módosítani kellene, hogy a kérelmet ilyen ad hoc 
módon azonnal tárgyaljuk és döntünk. Legalább össze kellene várni egy 
negyedévnyit, mert ilyenkor még nem tudjuk eldönteni, hogy amikor valakinek ilyen 
jóváhagyást adunk, nem fogjuk-e valamelyik szomszédját hátrányos helyzetbe hozni 
egy fél év múlva? Időközben az építési törvény is változott, tehát szinte kaotikus 
helyzetek vannak. Ebben a szituációban nem tudok ehhez a kérdéshez pozitívan 
hozzáállni. Szakmai értelemben is kérdéses előttem, hogyan lehet az, hogy 
különleges mezőgazdasági területet idegenforgalmivá tesznek, a Gip-ből pedig 
mezőgazdaságit csinálnak? Nyilván oka van, de mivel nem ismerjük a konkrét 
szándékot, ebben a témakörben nem kívánok szavazni. 
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Az előterjesztésben szerepel, hogy fejleszteni szeretnének a kérelmezők. Az, hogy 
megindokolják-e a kérelmüket, az, az ő döntésük. Az pedig, hogy a képviselő-testület 
ezt támogatja vagy elveti, az, meg az ő kompetenciája. Mint ahogy hallhattuk, a 
bizottság támogatja. A vállalkozások fejleszteni szeretnének, amit én magam is 
támogatok, hogy pályázatokon, fejlesztési lehetőségeken tudjanak a ladányi 
vállalkozók a továbbiakban gondolkodni.  
 
Vélemények 
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Ellentétben Kincses képviselő úrral, valamennyi vállalkozás ilyen irányú igényét 
támogatom, amennyiben jogszabály nem akadályozza az átsorolást vagy az ilyen 
jellegű intézkedést. Azért is, mert a bizottság, amely megtárgyalta, támogatja, de 
magam is úgy gondolom, hogy a vállalkozásokat támogatni kell, ha ily módon is. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Mind a polgármester, mind az alpolgármester kihangsúlyozta, hogy a bizottság 
támogatja a döntés. Akkor én meg kihangsúlyozom, hogy minden bizottság abszolút 
Fideszes többségű, tehát így nem is kérdés, hogy automatikusan bábuként bólogatnak 
minden fajta döntéshez, majd erre hivatkozva jön a magyarázkodás, hogy minden 
bizottság támogatta. A színjáték látszólag törvényes, gyakorlatát tekintve politikai 
haszonszerzés. Ahogy elmondtam decemberben, most is elmondom, a 
„püspökladányi Mészáros Lőrinceket” nem lehet támogatni.  
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Ez nem csak bizottsági határozati kérdés. Az önkormányzati képviselőnek feladata 
hozzájárulni ahhoz, hogy a településen működő vállalkozások tudjanak fejlődni. Az, 
hogy a fejlesztés milyen irányú, milyen célt szolgál, én nem keresem. Amennyiben a 
jogszabályok lehetőséget adnak rá, akkor támogatnom kell. Úgy gondolom, nem kell 
mindenben a negatív dolgokat keresni.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 fő nem szavazott. 
 
10/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
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314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16. § alapján, Püspökladány Város 
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 
tervének részbeni módosításával egyetért, elkészítéséhez hozzájárul.  
A tervmódosítás költségét az AGRO-FULL 2000 Kft. (4150 Püspökladány, 
Szent István u. 37.) és a Sárrétgabona és Energia Kft. (4150 Püspökladány, 
Nagyürmöshát major 0449/32.) kérelmezők fedezik. 
 
A Rendezési Terv módosítás tárgya: 

1. Püspökladány, 0449/32 és 0449/34 helyrajzi számú Különleges 
mezőgazdasági üzemi (Kmü) terület övezeti átsorolása (Kid-2) beépítésre 
szánt, Különleges idegenforgalmi hasznosítású területre, az övezet 
legnagyobb beépítettség mértéke 25%. 

2. Püspökladány, 0449/29 és 0449/30 helyrajzi számú Különleges 
mezőgazdasági üzemi (Kmü) terület övezeti átsorolása Idegenforgalmi 
hasznosítású (beépítésre nem szánt) különleges övezetre (Kk-id). 

3. Püspökladány, 0449/28 helyrajzi számú Ipari gazdasági (Gip-1) terület 
övezeti átsorolása Különleges mezőgazdasági üzemi (Kmü) övezetre. 

4. HÉSZ szöveges pontosítása, megrendelőkkel egyeztetve.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
6/l. Napirend 
 
Vélemények 
 
FENYVES VIDOR képviselő 
 
Felolvas egy levelet, melynek lényege, hogy a Jobbik frakció tagjai támogatják az 
előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslatba kerüljön be, hogy az 
a  visszatoloncolás útján befogadott migránsokra is vonatkozzon, ne csak a kvótára. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ötödik éve ülök itt, már hatodik lassan. Eddig mindig azt kaptam meg, amikor nem 
püspökladányi dolgokról kezdtünk beszélni, hogy nem tartozik ránk. Meg kell 
kérdeznem, hogy a kormány politikája miért tartozik az önkormányzatokra. Az, hogy 
ez nem csak a kormány, hanem a Fidesz pártpolitikája, látjuk a hatásait. Aztán miért 
akarja a Fidesz kormány csatlóssá tenni az önkormányzatokat. Látjuk, hiszen van itt 
nyolc közkatona, aki mindig lelkesen bólogat, függetlenül attól, hogy a téma az egyik 
legnagyobb a XXI. század problematikái közül. Nem tanultunk a történelemből, 
eszünk ágában sincs toleránsnak lenni, önzőek vagyunk és nem vesszük észre a 
mögöttes szándékokat sem. Továbbá nem vesszük észre, hogy ugyanennek a 
kormánynak, amely gyakorlatilag most bennünket gyakorlatilag az 
önkormányzatiságot sértő módon beleszólásra bíztat, csak azért, hogy politikai 
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haszonként felmutathassa, hogy mindenki támogatja őt, a letelepedési kötvénnyel 
kapcsolatos viselkedéséről nem kívánunk beszélni. Úgy látszik, hogy a jól fizető 
migránsok, gazdasági bevándorlók bejöhetnek, ha a kormány kasszáját, vagy esetleg 
a magán offshore számlákat gyarapítják. Ezt a farizeus viselkedést úgy látszik, még 
nem sikerült bejuttatni ezekbe a javaslatokba. Az előterjesztés arról szól, hogy 
kiszámíthatatlan következményekkel járhat mindaz, amit most itt önök elfogadásra 
javasolnak, de az elutasítása is kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Egyet 
biztosan minősít, azt, hogy a magyar nem élete legszebb pillanatát éli, amikor ezeket 
cselekszi és akkor a környezetvédelemről még szót sem ejtettünk, mert az jóval 
nagyobb probléma, mint amiről most itt jajveszékel mindenki.  

 
Ügyrendi hozzászólás 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Arra lennék kíváncsi, hogy Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
állásfoglalásának, amit megkaptunk, a kiegészítésére van-e lehetőség, vagy pedig 
csak ezt a tervezetet tudjuk elfogadni? 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Az SzMSz-ünk szerint a képviselő-testületi ülésen az előterjesztéshez módosító 
indítványt, kvázi kiegészítést nem lehet tenni.  
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Az előbb a Jobbik frakció vezetője felolvasott egy állásfoglalást, illetve hiányolt egy 
bizonyos kiegészítést. Azonban a határozati javaslat mellékletében olvasható egy 
olyan mondat, hogy: „Tiltakozunk az ellen, hogy a nyugat-európai országok 45 ezer 
bevándorlót akarnak visszaküldeni Magyarországra.”. Ez a kvótán felüli, tehát benne 
van, amit képviselő úr említett. A Kincses képviselő úr hozzászólásához sok mindent 
lehetne mondani, nyitott szemmel, nyitott füllel kellene járni, nézni a híreket és ezt az 
előterjesztést el kellene fogadnia Önnek is.  
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Egy évvel ezelőtt a piacon folytatott tevékenységünk során szórólappal vettünk részt. 
Ezen a szórólapon tisztán és világosan a bevándorlás ellenes politikánkat akartuk a 
lakosság tudtára adni. Az aláírásgyűjtésen nagyon kevés Fideszes vett részt, vagy 
talán nem is vett részt. Tisztelet a kivételnek, aki aláírta. Sokat változott a világ, a 
világgal együtt mi is megváltoztunk. Eljött az az idő, amikor ehhez a szórólaphoz 
csatlakozik a városunk, az országunk és a mögötte álló Fidesz. Ez nagyon jó dolog, 
mert végre egy olyan politikai dolgot tudunk itt megbeszélni, amihez mind a két párt 
állásfoglalása nagyjából megegyezik. Ezzel szemben ebben az esetben az a nagyon 
elszomorító, hogy ehhez úgy mint politikai párt vagy frakció nem igazán tudtunk 
hozzászólni. Egy kicsit elgondolkodtató, hogy miért történhet az meg, hogy a közös 
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cél érdekében a másik felet nem hallgatjuk meg. Alpolgármester úr mondta, hogy 
szerepel benne utalás arra, amit mi szeretnénk. Való igaz, de abban az utalásban én 
egy sort nem véltem felfedezni, ami arra vonatkozik, hogy a harmadik országbeli 
állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programban. Erre 
jelenleg ma Magyarországon törvény van és mi erről nem nyilatkoztunk. Ezzel azt a 
szándékunkat hagyjuk jóvá, hogy mi szeretnénk ezeket az embereket 
közfoglalkoztatásban alkalmazni, miközben a mi gyermekeink, fiaink, hozzátartozóink 
várják a sorukat, hogy bekerüljenek a közfoglalkoztatási programba. Személy szerint 
ehhez nem szeretném adni ebben a formában a nevemet. Azért kértem, hogy ez a 
kiegészítés kerüljön bele, mert ezzel az állásfoglalással egyértelmű lenne a mi 
hozzáállásunk az egészhez. 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Nem értettem Kincses képviselő úr csapongó mondatainak az értelmét, bár sokféle 
dolgot érintett, a kérdések szakaszában nem hallottam kérdést. Az biztos, ha lehetne, 
én százszor is aláírnám, hogy ez a betelepítési kvóta megvalósuljon Magyarországon. 
Annak nagyon örülök, hogy nem vagyunk külön gondolaton. Ez minden magyar 
állampolgárnak a véleményét kell, hogy tükrözze, nem is lehet másként gondolkodni 
erről az előterjesztésről.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Volt szerencsém ismerni egy polgármestert, akinek a településén átvonult ez az irdatlan 
áradat. Olyan dolgokat mondott el, ami alapján kérdés nélkül szavazom meg ezt az 
előterjesztést. Találkoztunk ezzel a médiában és félelmetes volt a Keleti pályaudvarnál 
tapasztaltak. Sem kirekesztő nem vagyok, sem rasszista nem vagyok, mindig 
elfogadom azokat, akik betartják más országnak a törvényeit, hiszen ha én kimegyek 
külföldre, én is betartom az ottani törvényeket. Nem akarok megváltoztatni senkit, de 
miután nem ezt tapasztaltam, a saját országomat, népemet meg kell védenem. Ezt most 
a kormány felhívására meg is teszem a tiltakozásommal, mert más ne akarjon ide 
betelepíteni olyan embereket, akik nem hajlandóak semmiféle változásra, csak a saját 
törvényeik szerint kívánnak élni. Nem vagyunk alárendeltjei senkinek, mi döntsük el, 
hogy kit szeretnénk vendégül látni, milyen feltételekkel. A házamba is csak olyat 
fogadok be, akiről tudom, hogy nem fog engem megtámadni, illetve nem okoz nekem 
és a családomnak hátrányt. Támogatom az előterjesztést. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Hallgatom a meglehetősen leegyszerűsített, még azt is mondhatnám, hogy együgyű 
propagandadumákat. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy egy órával 
ezelőtt öt napirenden keresztül az Európai Uniótól kapott több mint 1 mrdFt sorsáról 
beszélgettünk, amitől majd a püspökladányi intézmények jobbak lehetnek. Most ha 
azon kell nekünk meditálnunk, miközben semmi közünk hozzá, mivel nem 
önkormányzati ügy, hogy a kormány vezetője miért úgy viszonyul, miért azt csinálja, 
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amit csinál, hogy szét akarja verni az Európai Uniót, miközben az egyetlen megoldás a 
közös cselekedés volna. Ha a közös cselekedésre nem rávenni, egyeztetni, konszenzust 
találni kíván, hanem éppen megoszt, majd aztán kiszalad Moszkvába megbeszélni, 
hogy „gazdikám, akkor most jól dolgoztam vagy nem jól dolgoztam”, a tőlem jobbra 
ülő képviselők mindegyike nagyon jól tudja, hogy miről beszélek. Azért mondtam, 
hogy Magyarország és a magyar nép nem tanul a történelemből, mert mi itt két 
erőpólus között helyezkedünk el. Úgy tűnik, hogy bár most elég gyenge gazdasági 
lábakon áll a keleti erőpólus, de ettől függetlenül a módszerei változatlanul hatnak ránk 
negatív irányban. Ehhez képest van egy tehetetlennek látszó nyugati pólus, amely meg 
fogja gondolni azt a kérdést többször, hogy egyáltalán bennünket bármilyen módon 
támogat vagy nem támogat. Egyetlen menekülési útvonalunk van, az Európai Unió és 
a NATO. Ha ez nincs, akkor majd mindenki megbeszélheti a családjával, az unokáival, 
hogy mi lesz a jövő. Ha valaki csak annyit tesz, hogy tiltakozik, kvóta, egyebek, akkor 
a felszín legeslegfelsőbb rétegét érintette meg és ezzel lehet hatni az egyszerű 
emberekre, rémítgetni őket. Cselekvést nem látok, nincs mit támogatni. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Nem tartom magam együgyűnek, viszont a megnyilvánulások alapján sokszor 
elmondhatnám. Másra nem teszem, mert tisztelem a véleményét. Az EU-s pénzeket 
nem ajándékba kapjuk, mert befizetők vagyunk az EU felé, ezért azt jogosan kérjük és 
kapjuk vissza. Amit befizetünk, arról jogosan várhatjuk, hogy el is költhetjük. Azt, 
hogy ki, milyen támogatást ad, ha a Soros-támogatásra gondol, abból nem kérünk, 
köszönjük, mert általában nem előnyt, hanem hátrányt hoz. Azt, hogy a nyugat és a 
kelet milyen megoldásokat talál a migránsválságra, mindenkinek a saját ügye. Azt 
látjuk, hogy nem volt megoldás, ami eddig történt. Európába továbbra is ugyanúgy 
áramlanak be Afrikából és más területekről a migránsok. Nyilván közös megoldás kell, 
ezzel egyetértek, de nem az a közös megoldás, hogy a házamba fogadom és ott 
eljátszom két évig a nagyszerűt, aztán pedig útjára bocsátom, sorsára hagyom ezeket 
az embereket. Valódi összefogásra van szükség, ezért alakult az EU. Ennek 
Magyarország egy tagja, jogos tagja és jogosan lép fel. Követelheti, hogy ne felülről 
adja az EU a parancsait, hanem kérje ki a véleményét, próbáljon közös megegyezéssel 
megoldást találni. Ennek szerintem egyik eszköze lehet az, hogy felmutatja, igenis 
Magyarország lakossága támogatja abban, nem kér az ilyen eljárásból, a saját 
elképzeléseinket is szeretnénk viszontlátni az EU döntéseiben. Így látom képviselő úr. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Csatlakozom ahhoz, amit képviselő asszony, illetve alpolgármester úr elmondott. Igen, 
meg kell, hogy védje a kormány a magyarokat, meg kell, hogy védje a családjainkat, 
gyermekeinket, unokáinkat. Szólítsuk fel erre a kormányt, tegyünk meg mindent annak 
érdekében, hogy a kötelező betelepítési kvóta megakadályozásra kerüljön. Fideszes 
képviselőkkel együtt szintén megkerestem a püspökladányi polgárokat, aláírásgyűjtést 
szerveztünk, hogy kikérjük a véleményüket. Azt tapasztaltuk, amit több ezer aláírás 
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bizonyít, hogy támogatják a ladányi emberek ezt az elképzelésünket, ezért gondoltuk 
úgy, hozzuk ide a testület elé, az önkormányzat is támogassa ezt az elképzelést, a 
kormány védje meg a családjainkat. Arra kérem képviselő társaimat, támogassák ezt az 
előterjesztést, mert több ezer püspökladányi már megtette. 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 fő nem szavazott. 
 
11/2016. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés j) pontja alapján 
 
1. Csatlakozik a Magyar Kormány azon törekvéséhez, mely az ország jövőjét 
meghatározó, az Európai Unió által kezdeményezett kötelező betelepítési kvóta 
megvalósítását kívánja megakadályozni. Elutasítja, hogy Püspökladány Városa 
és Magyarország egész területére akaratunkkal ellentétesen, a világ bármely 
részéről betelepítéseket hajtsanak végre.  
 
2. Elfogadja a határozat mellékletét képező Állásfoglalást.  
 
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban meghatározott Állásfoglalás 
aláírására és annak Magyarország Kormánya részére történő megküldésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
Kérdések 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Van-e előrelépés a kínai beruházással kapcsolatban? Mikor épül meg a 
törmeléklerakó Püspökladányban?  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő első kérdésére 
 
A kínai beruházással kapcsolatban nem tudok képviselő úrnak olyan dologról 
beszámolni, ami a képviselő-testületnél bármilyen döntési helyzetet generálna. 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő második kérdésére 
 
A törmeléklerakó ügyében felvettük a kapcsolatot a Városüzemeltető Kft-vel. Az 
előző testületi ülésen már elmondtam, hogy a már meglévő engedélyünk az ő 
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területükre vonatkozik. Tehát ez a folyamat elindult, de hogy mikor ér véget nem 
tudom most megmondani.  
 
FENYVES VIDOR képviselő 
 
A piac mikor lesz átadva? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Fenyves Vidor képviselő kérdésére 
 
A polgármesteri jelentéshez készítettem ide azt a határozatot, melyet január 22-én 
kapott meg önkormányzatunk, melyben megkaptuk a piaccal kapcsolatban a jogerős 
használatbavételi engedélyt. Ez a 22-e a múlt hét pénteken volt. Ezt követően 
felvettük a kapcsolatot a Városüzemeltető Kft-vel, hiszen ő a működtető. Legjobb 
információim szerint kedden már igénybe vehették az árusok az eddig elzárt területet.  
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
A decemberi testületi ülésen elhangzott egy kérdés, amire nem kaptunk választ. Tóth 
László képviselő úrhoz lett intézve a kérdés, melyben egy állásfoglalást kértünk a 
Zöld Sziget Horgászegyesület által bérelt területen, ami az önkormányzat tulajdona, 
történt törmeléklerakással kapcsolatban. Ezt a kérdést szeretném még egyszer 
megismételni. Tehát egy állásfoglalást tegyen azzal kapcsolatban, mint bizottsági 
elnök, hogy mit tapasztalt ezen a területen, és mi a véleménye ezzel kapcsolatban?  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő az alábbi választ adta 
 
Fenyves Vidor képviselő kérdésére 
 
Az előző ülésen elhangzott, hogy voltunk kint szemlén, melyről jegyzőkönyv 
készült. Jelen volt Duró képviselő úr, Jeney Tibor irodavezető úr, Kiss Zsigmond a 
horgászegyesület elnöke is. Remélem, hogy az elkészült és el is került a 
képviselőkhöz. Amennyiben nem, akkor kérem, hogy pótolják.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Kérem irodavezető urat, hogy az elkészült jegyzőkönyvet Balázs Sándor képviselő 
úrnak juttassák el.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Amennyiben valami módon megtámadják ezt a piaccal kapcsolatos döntést is, 
esetleg bírósági útra terelődik ez a gondolat, miszerint itt egy szolgalmi jog mellőzése 
történik, akkor ez milyen következményekkel járhat az önkormányzatra nézve? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Irodavezető úrtól kérdezem, hogy a szolgalmi jog, ami be van jegyezve a szomszéd 
tulajdonos részére, figyelembe lett-e véve a tervezésnél? 
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JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
A fellebbező kérésére az építési engedélyezés előtt a tervek át lettek dolgozva, tehát az ő 
kérése a tervezéskor figyelembe lett véve, és a kivitelezés is ennek figyelembevételével 
történt meg. Tehát az átjárási szolgalom biztosított a fellebbező részére.  
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző  
 
Az elmúlt évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalban voltunk irodavezető 
úrral, ugyanis az akkori döntés ellen érkezett egy fellebbezés. A kormányhivatalnak 
az volt az álláspontja, hogy mivel csak a szolgalmi joggal érintett ingatlan 
tulajdonosa kapott határozatot a használatba vételről és a piac belső részén lévő 
ingatlanhasználó pedig nem, ezért kockázatosnak ítélte meg egy esetleges bírósági 
eljárás lebonyolítását, mondva, nem biztos, hogy a bírói joggyakorlat csak a 
szomszédos ingatlanhoz köti ezt a bizonyos értesítést. Ezért a Hajdúszoboszlói Járási 
Kormányhivatal Építéshatóságát új eljárásra utasították. Ez megtörtént, az erről szóló 
határozat már minden érintett részére kézbesítésre került. Amennyiben újabb 
fellebbezés érné ezt a bizonyos határozatot, akkor a kormányhivatal álláspontja 
alapján ők nem indítanak új eljárást, hanem egy bírósági per előtt megmérettetik ezt a 
döntést. Annak a kockázata, hogy ezt a határozatot megsemmisítsék, elég alacsony.  
 
 
Közérdekű bejelentések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Január hónapban, úgy mint hosszú hónapok óta már, betekintetéseket kezdeményez-
tem, most leginkább a Bentlakásos Otthonnal kapcsolatban. A Tájékoztató 
Központtal kapcsolatban is, de az még félben van. Bizonyos mértékig a Bentlakásos 
Otthonnal sem jutottam odáig, hogy egy pozitív álláspontot tudnék megfogalmazni, 
negatívot annál inkább. Azt tapasztalom ugyanis, nem tudom milyen okból 
kifolyólag, de mintegy szabotált cselekményként kell értékelnem, hogy bizonyos, 
már január első hetében feltett kérdésemre mind a mai napig nem kaptam választ. 
Most is csak egy ígéretet kaptam, remélem, hogy hétfőre ez az ígéret teljesül. Ezzel 
együtt, miután a decemberi testületi ülésen elhangzott egy arra utaló mondat, hogy a 
gazdasági ellátó szervezettel kapcsolatban is volt belső ellenőrzési eljárás, 
érdeklődtem volna a belső ellenőrzési jelentésről és ezt a jelentést azért nem 
kaphattam meg, mert arról értesítettek, nem felelt meg az alaki, formai 
követelményeknek a tartalma, ezért visszaadták a belső ellenőrzést végzőnek. Itt 
merül fel az igazi gond. Ehhez képest lehetőségem volt megtekinteni a Tájékoztató 
Központ és Művelődési Központ pályázatainak a belső ellenőrzési jelentését, 
amelyben talán még a nagy ellenőrzésnél is brutálisabb megállapításokat közölnek. 
Muszáj vagyok jelezni, hogy függetlenül attól, hogy az intézmény vezetője ügyével 
kapcsolatban soha nem tudtam még semleges objektív álláspontot sem 
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megfogalmazni erős elfogultságom miatt, de kikérem magamnak azt az eljárást, 
hogy az intézményvezető távollétében, táppénz ideje alatt történt meg a 
belsőellenőrzési jelentés lezárása. Ez minimum etikátlan, de ettől súlyosabb szavakat 
is lehetne használni erre. Ez azt mutatja fel, hogy itt nem az elképzelt és a testület 
által meghatározott belső ellenőrzési terv szerint történnek a dolgok, hanem 
valakiknek az érdeke szerint. Azért mondtam el ezt a két példát, mert egymásnak 
ellentmondó következtetéseket lehet belőle levonni. (Letelt az idő.) 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Legjobb tudomásom szerint a belső ellenőrzési vizsgálat lezárása még az elmúlt 
esztendőben történt, amikor ebben a teremben jelen voltak a GESZ képviselői, a 
Tájékoztató Központ képviselői, a belső ellenőrök, illetve a Hivatal képviselői. 
Végigmentünk azokon az észrevételeken, amelyeket az intézmény tett a belső 
ellenőrzéssel kapcsolatosan. Ezek pontosításra, lezárásra kerültek. Lényegében ezt 
követően a következő lépés megbeszélése történt meg, ami már az intézkedési terv 
elkészítését eredményezte. A belső ellenőrzéssel kapcsolatosan a belső ellenőrzést 
végző személyekkel konzultáltunk, vélhetően szeretnénk még majd a zárszámadás 
beterjesztését megelőzően egy olyan ellenőrzést végeztetni, amely arra irányul, hogy 
az intézkedési tervben megfogalmazottak hogyan és milyen szinten vannak.  
 
Megkaptuk a belső ellenőrzési jelentést a GESZ vonatkozásában. Amikor ezt az 
anyagot átnéztem, jeleztem irodavezető asszonynak, hogy én ezt szakmailag nem 
tudom elfogadni, ezért egyeztessünk a belső ellenőrzést végző személyekkel és 
céggel, melynek során pontosításra és kiegészítésre kértem őket. Ez meg fog 
történni, megígérték, így egy végleges változatot le tudunk zárni és akkor 
betekintést nyerhet ez az anyag is.  
 
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   


