
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2016. február 25-i soron következő,  n y í l t  ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 

13/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeinek, vala-
mint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló pénzügyi kite-
kintő táblázat elfogadásáról az 1. melléklet szerinti tartalommal. 

14/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a 2016/2017. nevelési évben szervezhető 
csoportok számának meghatározásáról, illetve az óvodai beiratkozás időpont-
jának kitűzéséről. 

15/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intéz-
mény alapító okiratának módosításáról. 

16/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-4.3.1-15 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitáció-
ja” című kiírás keretein belül pályázat benyújtásáról. 

17/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-5.2.1-15 kódszámú, „A társadalmi együttműködés erősítését 
szolgáló helyi szintű komplex programok” című kiírás keretein belül pályázat 
benyújtásáról. 

18/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása” című kiírás kere-
tein belül pályázat benyújtásáról. 

19/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című kiírás ke-
retein belül pályázat benyújtásáról. 

20/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fej-
lesztésére” című kiírás keretein belül pályázat benyújtásáról. 

21/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” című kiírás keretein belül pályázat benyújtá-
sáról. 

22/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat annak megállapításáról, hogy Püspökladány 
Város Helyi Építési Szabályzatának és Szerkezeti- valamint Szabályozási 
Tervének – teljes eljáráshoz kapcsolódó, részbeni módosításához környezeti 
vizsgálat elkészítésére nincs szükség. 

23/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Városüzemeltető és 
Gyógyfürdő Kft.-vel szemben fennálló 25 923 836 Ft összegű követelés el-
engedéséről. 

24/2016. (II. 25.)  önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött megállapodás módosításáról. 

 
4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 



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

rosháza tanácskozó termében megtartott 2016. február 25-i soron 
következő  n y í l t  üléséről. 

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

Zsigmond, Duró Ferenc, Kincses László, Kovács Krisztina képviselők, 
 Keserű László jegyző. 
  
Tanácskozási joggal megjelentek: 

 Varga Lajos a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft ügyvezetője, 
 Gruberné Slámer Erzsébet a Kft. pénzügyi vezetője, 

Dr. Komóróczy Károly az Egészségügyi Nonprofit Kft ügyvezetője, 
 Tányér József a Tájékoztató Központ mb. vezetője, 

Gyarmati-Ruszka Andrea az Egyesített Óvodai Intézmény helyettes vezetője, 
 Pusztainé Nádházi Ibolya a Gazdasági Ellátó Szervezet mb. vezetője, 
 Ráczné Hegedűs Ilona a Segítő Kezek Intézmény vezetője, 
 Pandur Erika a Városgazdálkodási iroda vezetője, 

Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője, 
 Fodorné Szabó Mária Intézményfelelős, 
 Varga János a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
 Detrich Jánosné dr. könyvvizsgáló. 

 
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: 10 igen, 1 fő nem szavazott. 
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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 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről. 
 Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének jóvá-
hagyásáról. 

 Előadó: Dombi Imréné 
 KÖZMEGHALLGATÁS 
 
4. K ü l ö n f é l é k 
 

a) Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról. 

  Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 

b) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító 
okiratának módosítására. 

  Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
 c) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-4.3.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 

 d) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 

 e) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 

 f) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-1.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 

 g) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 

 h) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  
  TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
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 i) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának  
  Szerkezeti és Szabályozási tervének részbeni módosításának   
  környezeti vizsgálat készítéséről. 

Előadó: Dombi Imréné polgármester 
 
 j) Előterjesztés követelés elengedéséről. 
  Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 

k) Előterjesztés a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról. 

 Előadó: Dombi Imréné polgármester 

 
 
Ügyrendi hozzászólás 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Bizottsági üléseken jeleztem, hogy a költségvetés tárgyalása előtt meg kellene 
tárgyalnunk azt a napirendet, amely székhely-, illetve bérleti díj változásról szól. Ha 
előbb megszavazzuk a költségvetést, akkor az okafogyottnak tűnik, hogy 
megszavazzuk-e a bérleti díj változást.  Javaslom tehát ezt a napirendet előbbre hozni. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Az SZMSZ értelmében a képviselő-testület vita nélkül szavaz az ügyrendi javaslatról. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki egyetért azzal, hogy a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a 
költségvetés előtt tárgyaljuk, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 4 igen, 5 nem, 2 tartózkodás. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület nem támogatta a javaslatot. 
 
Nem lesz okafogyott ez a napirendi pont, hiszen a költségvetésben szerepeltetjük azt 
az összeget, amelyet a nemzetiségi önkormányzat jelzett felénk. Amennyiben 
elfogadásra kerül a költségvetés és a megállapodás nem kerül elfogadásra, akkor 
természetesen a költségvetésben megmarad forrásként a nem elfogadott összeg.  
 
 
1. Napirend 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester szóbeli kiegészítése 
 
Január 22-én Békési Zoltánné az OTP Zrt. Püspökladányi Fiókjának vezetője 
tájékoztatott az új családi otthonteremtési támogatás feltételeiről, lehetőségeiről. Mint 
ahogy országosan, itt Püspökladányban is nagyon sok fiatal érdeklődik ezzel 
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kapcsolatban, illetve olyan megkeresés is érkezett az OTP-be, hogy új építésű 
lakások lesznek-e Püspökladányban. Tájékoztattam igazgató asszonyt, hogy az 
önkormányzatnak vannak ingatlanjai kijelölve értékesítésre, ezzel kapcsolatban még 
hasonló megkeresés nem érkezett, de az önkormányzat nyitott minden ilyen 
megkeresésre.  
 
Január 25-én Szilágyi Katalinnal rendezvény szervezése kapcsán egyeztettem. Február 
1-jén pedig Aranyi István kapitány úrral, Lövei Csabával a Püspökladányi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjével és Szilágyi Katalinnal egyeztettem 
drogellenes rendezvény szervezéséről. Ez a két nap szorosan összefügg. Egy 
konferenciát szeretnénk tartani Püspökladányban „A drogokról másképpen” címmel. 
Kidolgozásra került egy olyan öt lábon álló előadás, amely nem csak a gyerekeket, 
hanem a pedagógusokat, a szülőket, a rendőrséget, a katasztrófavédelmet, a 
vöröskeresztet, a mentőszolgálatot szeretné bevonni, hiszen nagyon sokrétű ez a dolog. 
Széles körű társadalmi összefogásra van szükség ahhoz, hogy ne történjenek ilyen 
problémák. Egy teljesen más formátumú drogellenes stratégiát próbálunk bevezetni itt 
Püspökladányban, a Sárréten és nagyon örülök annak, hogy egyre több település 
csatlakozik hozzánk. Ami nagyon fontos, ezt mindenképpen tovább kell vinni a bihari 
térségbe, a megye több településére és Püspökladány ebben nagyon konstruktív 
szerepet tud vállalni. Kérem képviselő társaimat, az oktatási intézményeket, hogy 
támogassák ezt a konferenciát és vegyenek rajta részt minél többen. 
 
Január 27-én Püspökladány várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő ünnepségen köszöntöttem a meghívott vendégeket. Nagyon 
szép délután töltöttünk együtt a püspökladányiakkal, az elszármazottakkal, illetve 
azokkal a városvezetőkkel, akik aktívak voltak az elmúlt 30 év alatt és irányították 
ezt a várost, az intézményeinket. Ennek az évfordulónak egész évben kell tartania és 
bíztatom önöket arra, ha bármilyen elképzelésük van azzal kapcsolatban, hogy a 
város éve legyen 2016., a javaslatokat várják a művelődési házban dolgozó kollégák. 
Már érkezett néhány programtervezet ezzel kapcsolatban, melyeket a nyár folyamán 
mindenképpen szeretnénk megvalósítani.  
 
Január 29-én a TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0030 „Építünk rád Püspökladány” 
pályázatunk pályázati ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés során mindent rendben 
találtak. Közel 150 mFt-ra pályázott önkormányzatunk e pályázat kapcsán, mint 
konzorciumi partner. Az elnyert összegből szakembereket képeztünk, festőket, 
kőműveseket, valamint egy 50 mFt-os eszközbeszerzést is foganatosítottunk, amit a 
Városüzemeltető Kft-nek adtunk át használatra. Sikerült felújítanunk a Kálvin Téri 
Általános Iskola régi épületét. A pályázat lezárult, az elszámolások rendben vannak. 
 
Február 2-án Faragó Zoltánnal a Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnökével 
egyeztettem. Régóta tervezik, hogy lovas polgárőrökkel bővítik az egyesületet. 
Február végén megtörténik a bővítés, az új kollégák felvétele, akik ezt követően 
ellátják a lovas polgárőri tevékenységet. Ezt egy hosszadalmas folyamat előzte meg, 
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hiszen az egyesületnek támogatásokat kellett igényelnie az Országos Polgárőr 
Szövetségtől, illetve módosítaniuk kellett az okiratokat. Megköszönöm a 
polgárőröknek azt a munkát, amelyet a településünkért végeznek, valamint azt, hogy 
előrelátnak és újabb körrel bővítik a tevékenységüket.  
 
Február 4-én a Püspökladányi Pedagógiai Szakszolgálatnál tettem látogatást. 
Igazgató asszony arról tájékoztatott, hogy lehetőség van létszámbővítésre 
Püspökladányban. Várják a jelentkezőket. Amennyiben sikerül feltölteni a létszámot, 
igazgató asszony kérni fogja az önkormányzat segítségét ahhoz, hogy egy nagyobb 
területet segítsen biztosítani a szakszolgálat működéséhez. Ezzel kapcsolatban 
megkezdődtek az intézkedések az intézményi hálózaton keresztül.  
 
Február 9-én intézményvezetői értekezletet tartottam, melynek fő témája a 
költségvetés volt. Természetesen beszéltünk az intézményvezetőkkel az előttünk álló 
pályázati lehetőségekről is. Nagyon sok intézményünket fogja érinteni az a pályázati 
kör, amelyeket a következő időszakban szeretne önkormányzatunk elkészíteni és 
beadni. Arról is szó volt, hogy az intézményekben milyen elképzelések vannak, 
miket szeretnének szakmailag megvalósítani. Egy nagyon konstruktív egyeztetésre 
került sor, javasolták az intézményvezetők, hogy havonta egyszer legyen ilyen 
intézményvezetői megbeszélés. Márciusban is szeretnénk ezt az intézményvezetői 
értekezletet megtartani. 
 
Február 10-én Pinczési Miklós a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökség 
vezetője tájékoztatott arról, hogy a nagy mennyiségű csapadék miatt II. fokú 
belvízvédelmi készültséget hirdettek. A Futaki és Hamvas csatornáknál 24 órás 
szivattyúzás történik. Az előrejelzésekből lehetett látni, hogy hatalmas csapadék 
várható a területünkre, amire fel kellett készülni. Nagyon örültünk annak, hogy nem 
akkor indították el a szivattyúkat, amikor már problémák voltak a földterületeken, 
hanem mihelyst kihirdették a II. fokú belvízvédelmi készültséget, a hatóság azonnal 
beindította a szivattyúkat. Most tényleg úgy járt el a hatóság, ahogy azt a gazdák és a 
hivatal is kérni szokta tőlük.  
 
Február 15-én Aranyi István rendőrkapitány úrral tárgyaltam, aki arról adott 
tájékoztatást, hogy az Országos Rendőrkapitányság 2016-ra is meghirdette a 
településeken a fokozott rendőri jelenlétet, ugyanúgy, mint tavaly. Remélem, hogy 
ezt a püspökladányi lakosság érzékeli.  
 
Február 16-án Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1-15, 
TOP-4.1.1-15, TOP-4.2.1-15, TOP-3.1.1-15 és TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázatok 
kapcsán történt megbeszélés. Van már róla testületi határozatunk, hogy ezeken a 
pályázatokon szeretnénk indulni. Az óvodával, az egészségügyi alapellátással, a 
szociális szférával, a kerékpárúttal, valamint a csatornahálózattal kapcsolatban 
megtörténtek az egyeztetések. Tehát maga az elképzelés az önkormányzat és az 
intézmények részéről összeállt, folyamatosak voltak az egyeztetések, de 
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természetesen itt a legfontosabb az, hogy a pályázat kiírója milyen lehetőségeket tud 
befogadni. 
 
Ugyanezen a napon a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Újtelepi Tagintézményében a TOP-5.2.1 
azonosító számú pályázat kapcsán történt megbeszélés, melyen a konzorciumi és 
támogató tagok is jelen voltak. Néhány napirendi ponttal később fogjuk tárgyalni ezt 
a pályázati lehetőséget. Ahhoz, hogy ebben a képviselő-testület dönteni tudjon, be 
kellett szerezni a konzorciumi partnerek támogató nyilatkozatát. A megbeszélésen 
szóbeli támogatást adtak a partnerek a részvételről, amelyek azóta írásban is 
megérkeztek.  
 
Kérdések 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Február 6-án volt városunkban a Polgári Bál, ahol polgármester asszony is köszöntőt 
mondott. Miért nem tartotta fontosnak ezt megemlíteni a beszámolóban? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Február 6-án az Őrdaru Egyesület, egy Püspökladányban működő civil szervezet 
tartott táncos mulatságot, egy bált. A báli időszak idejét éljük. Ezen a napon volt egy 
másik hasonló rendezvény is, amit az egyik intézmény tartott meg. Még most is 
folynak a báli rendezvények, éppen a mai napon kaptam egy meghívást egy másik 
egyesülettől, akik hosszú idő után szintén szeretnék elindítani a bálozást. Bíztatni 
szeretnék minden civil szervezetet, akik ezidáig nem tartottak bált, ők is tegyék meg.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Nem kaptunk magyarázatot arra, hogy a bál miért maradt ki a jelentésből. 
Körbemagyarázatot hallottunk. A rendezvény a Ladányi Hírek újságban semmilyen 
szerepet nem kapott, miközben a Ladány Televízióban több mint egy órán keresztül 
taglalták ezt az eseményt. Egy évvel ezelőtt pedig, amikor Ön kapta a polgári díjat, 
akkor az újság egy egész oldalas cikket hozott le erről. Így devalválódik a polgári 
érték Püspökladányban? Az Őrdaru Egyesület helyett miért a Városüzemeltető Kft. 
volt a főszereplője a rendezésnek? Ki járult hozzá az önkormányzat épületében lévő 
székek, asztalok felhasználására a sportcsarnokban egy civil rendezvényen? Ki fizette 
a Ladányi Hírekben a féloldalas reklámot? Ki fizette a sportcsarnok bérleti díját? 
Három napon keresztül nem lehetett sporteseményeket, edzéseket tartani. A kérdések 
végtelen számban folytathatók, ha azt is kimondjuk, hogy most nem a GESZ végezte 
az étkeztetést, a vendéglátást, hanem most egy ehhez képest nagyon drága 
szolgáltatóra bízták. Mindezek után az a legfontosabb kérdés, hogy a polgári 
értékrendbe hogyan fér bele a díjazott munkássága? 
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Az elmúlt napokban került ki a nyomdából a Ladányi Hírek. Bizonyára látta 
képviselő úr, hogy több oldalon át arról ír az újság, hogy 30 éves lett a város és 
hogyan is változott ezalatt a 30 év alatt. Településünkön nagyon sok olyan 
rendezvény van egész évben, melyhez a civil szervezetek kérik az önkormányzat 
segítségét. Tavaly például kétszer rendezte meg a Farkasszigetben a Futó Daru 
Egyesület az országos rendezvényét. A pályázati forrásból elnyert rendezvénysátrat 
odaadtuk az egyesületnek, hogy rossz idő esetén az odalátogatók be tudjanak 
húzódni alá. Amennyiben székeket, asztalokat kérnek, az intézményvezető 
hozzájárulásával odaadható. Képviselő úr is tagja egyesületeknek, nagyon jól tudja, 
hogy az önkormányzat egy egyesület munkájába, döntésébe, elképzelésébe döntési 
kompetenciával nem rendelkezik. A döntési kompetencia az egyesület vezetésénél 
van, ők hozzák meg a döntést akár pályázattal, akár működéssel kapcsolatban.  
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Városunk önkormányzata anyagi segítséget nyújtott-e a Polgári Bál lebonyolításához? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Az önkormányzat anyagi segítséget nem nyújtott. A támogatás az önkormányzat 
részéről tombolaajándék volt, ugyanúgy, mint a többi egyesületnek, intézménynek a 
báli rendezvényével kapcsolatban.  
 
FENYVES VIDOR képviselő 
 
Január 22-én, január 29-én, február 5-én az alpolgármesterekkel egyeztetett 
polgármester asszony. Miről volt szó konkrétan? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Fenyves Vidor képviselő kérdésére 
 
Amikor a képviselő-testületünk 2014-ben felállt, az alpolgármesterekkel úgy 
döntöttünk, minden héten pénteken egyeztetünk azzal kapcsolatban, hogy ki melyik 
rendezvényre tud elmenni, kinek milyen elképzelései vannak. Természetesen mindig 
az aktuális feladatokat beszéljük meg, hiszen nagyon sok rendezvényre kell elmenni, 
illetve sok esetben kérik a segítségünket is. Ezek a pénteki megbeszélések eddig is 
szerepeltek a polgármesteri jelentésben és a jövőben is fognak.  
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BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Február 17-én Gali Istvánnéval a Kossuth Olvasókör elnökével egyeztetett 
polgármester asszony. Erről szeretnék bővebben hallani, hiszen jubileumi 
rendezvényre készülnek. Ehhez városunk fog-e valamilyen segítséget nyújtani? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
A Kossuth Olvasókör a 140 éves jubileumi rendezvényére készül. Megfogalmazta 
elnök asszony, hogy milyen konkrét segítségeket kér. A művelődési házban tudtak 
segíteni pl. a meghívó elkészítésében. Ezen kívül volt egy nagyon fontos feladat, 
nézzünk utána, hogy van-e másik egyesület településünkön, amely ilyen nagy múlttal 
rendelkezik. Tányér József tagintézmény-vezető volt az, aki ezt magára vállalta és 
utánanézett ennek. Volt egy másik kérés is, mégpedig, hogy kutassuk fel az 
olvasókörök működésével kapcsolatos lehetőségeit. Legjobb tudomásom szerint ez 
sikerült, ide fognak látogatni az elnökség részéről is, hogy az együttműködésüket 
fejezzék ki a Kossuth Olvasókör felé.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Polgármester asszony nem képes vagy nem akar válaszolni konkrét kérdésekre. 
Írásos választ fogok kérni a feltett kérdéseimre. Megismételni nem kívánom idő 
hiányában. Kiegészíteni szeretném azzal, a Városüzemeltető Kft. számoljon be 
írásban arról, hogy a 3 napos sportcsarnok rendelkezésre bocsátás mennyi kiesést 
jelentett, illetve mennyi árbevételt hozott? A Polgári Bál összes többi 
következményét leginkább a Ladányi Hírekkel kapcsolatban kell folytatnom, 
miszerint Ön február 9-én a megbízott intézményvezetővel és két tagintézmény-
vezetővel egyeztetett, tehát kicsivel utána ennek a bizonyos eseménynek. Most pedig 
az újságban nem jelent meg semmi arról, amiről a televízió több mint egy órán 
keresztül tájékoztatott. Ne felejtsük el, ez többszázezer forintos kiadás közpénzből a 
tv műsorban. Tehát ha ezt Önök fontosnak tartották, hogy országgyűlési képviselői 
védnökséggel zajlott eseményt elhagyjanak a polgármesteri jelentésből, akkor ez elég 
beszédes a polgári értékrendről…(Letelt az idő.)  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Február 9-én Tányér József megbízott intézményvezetővel, Ferenczyné Csáki 
Annamária és Erdei Anna tagintézmény-vezetőkkel egyeztettem. Sokkal egyszerűbb 
lett volna a dolgunk, ha képviselő úr megkérdezi, hogy miről történt az egyeztetés, 
nem pedig belemagyaráz dolgokat. Tehát ezen a napon a múzeumi raktár volt a téma, 
hiszen mindannyian tudjuk, hogy a Múzeum felújítása során a Petritelepi Általános 
Iskolának egy üresen álló szobájában helyeztük el a múzeumi raktárat. Ez a múzeumi 
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raktár hamarosan el fog kerülni onnan egy másik helyre, amelynek meg kell felelnie 
az előírt tárolási feltételeknek, műszaki előírásoknak, pl. rácsok, riasztó, stb. Ezzel 
kapcsolatban folyt az egyeztetés. 
 
Egyetlen egyesületnek az életébe sem kívánok beleszólni. Az elmúlt időszakban volt 
olyan megkeresés a képviselők részéről, hogy a Polgárőr Egyesület is számoljon be a 
képviselő-testületnek. A polgárőrség vezetése egyértelműen azt mondta, nem kíván 
beszámolni, mert nincs hozzá joga a képviselő-testületnek, hogy egy egyesületet 
beszámoltasson. Arra vállalkoznak, hogy elmondják az elképzeléseiket, de 
beszámolási kötelezettséget előírni számukra nem korrekt, nem tisztességes. 
 
FENYVES VIDOR képviselő 
 
Február 4-én Petőné Papp Margit tanácsnok asszonnyal egyeztetett polgármester 
asszony. Miről volt itt szó? 
 
Ugyanezen a napon a Püspökladányi Pedagógiai Szakszolgálatnál tett látogatást. 
Ennek mi volt a célja? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Fenyves Vidor képviselő kérdésére 
 
Tanácsnok asszonnyal minden héten kedden reggel van megbeszélésünk, amikor is a 
várossal kapcsolatos teendőkről váltottunk szót. Megköszönöm tanácsnok 
asszonynak, hiszen nagyon sok munkát vállalt a 30 éves évforduló 
megszervezésében.  
 
A Püspökladányi Pedagógiai Szakszolgálatnál tett látogatásról a szóbeli 
kiegészítésnél beszámoltam.  
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ilyen rövid idő alatt másodszor tapasztaljuk meg, hogy polgármester asszonynak 
szövegértési problémái vannak vagy pedig szándékosan tereli a szót. Ha az a polgári 
érték, amit mellébeszélésként, ne adj isten hazudozásként felmutat, akkor elég 
aggasztó a polgári oldal állapota. Ön például azt is eltagadja azzal, nem írja be a 
jelentésébe a Polgári Bált, ott jelen voltak azok a kínai befektetők, akikről kedden 
riportban számolt be a püspökladányi televízió közpénzen, hogy átadták a 
tombolanyereményt Debrecenben. Ugyanakkor az Ön facebook oldalán pedig 
megjelent, hogy vasárnap ismét itt járt a kínai delegáció, most kulturális köntösbe 
csomagolva. Ha kisajátítják a polgári oldal tagjai a kínai delegációt is, a 
rendezvényükre meghívják és Önnek ez sem fontos beszámolni való, hogy ismét itt 
jártak a kínai delegáció tagjai, miközben elég gáláns ajándékot is adtak, ez egyszerűen 
elképesztő ahogyan Ön viszonyul a püspökladányi közérdekhez. Ön azzal terelte a szót 
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az intézményvezetőkkel való egyeztetésről, hogy a Múzeum dolgairól volt szó. Erdei 
Anett tagintézmény-vezető mit csinált ott a Múzeum ügyében. Miközben a 
Tájékoztató Központnak nincs kinevezett megbízott tagintézmény-vezetője, de ez, az a 
szervezet, amely minden irányban félretájékoztatja a püspökladányi lakosságot 
mindenfajta rendezvényekről, illetve tervekről, szándékokról, dicshimnuszról. Ezért 
teljesen felháborító a Ladányi Hírek mai címlapja, mert ez a címlap nem csak 
minőségében elképesztően rossz, hanem a sugallata is az, hogy mi nem város vagyunk, 
hanem egy múltba szakadt, mocsárba beletapadt település. A címlapon található képek 
mind 80-100-150 évvel ezelőtti épületek képei, nem túl jól sikerült reprodukcióban, 
összemontírozva a régi fotókat a jelenlegi állapotukkal. Semmit be nem tud mutatni 
arról, hogy mit fejlődött Püspökladány. Azért nem, mert nem is fejlődött. 
Püspökladányi épületeken nem lehet bemutatni a gyógyfürdőn kívül, ami 30 évvel 
ezelőtti időszak után keletkezett. Ez az igazi probléma, hogy Önök most is a múltba 
révednek, a több oldalas beszámolójuk legnagyobb része a középkorról és a XVIII-
XIX. századról szól, egyáltalán nem arról, amiben Önök felelősök itt az elmúlt 10 
évben immár. Ezek azok a dolgok, ami miatt ilyen módon kell összehozni azt, hogy a 
Tájékoztató Központnak nincs tagintézmény-vezetője, mert akkor ki vállalja a 
felelősséget… (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
A tagintézmény-vezetők a múzeumi raktárral kapcsolatban voltak a megbeszélésen. 
Volt egy olyan elképzelés, hogy az Ifjúsági Ház egyik helyiségében egy 
kiállítótermet szeretnének megvalósítani. Erdei Anna, aki a Művelődési Háznál van, 
azért volt itt, hogy ő is elmondja a véleményét, van-e erre lehetőség, megvannak-e 
azok a biztonsági előírások, amelyeket a jogszabályok előírnak. Tehát megvolt annak 
az oka, amiért ő is itt volt.  
 
A Ladányi Hírek címlapja bizonyára sokaknak tetszik, vannak olyanok is, akiknek 
nem. Nem vagyunk egyformák, mindenki más oldalról közelíti meg. 
 
Volt még egy megjegyzése képviselő úrnak, hogy nem fejlődött Püspökladány. 
Nagyon sajnálom, ha ezt így látja. A decemberi jubileumi testületi ülést hozom 
példának, amikor nem a regnáló képviselők beszéltek arról a fejlődésről, ami 
Püspökladányban történt, hanem azok a régi képviselők, polgármesterek, akik ezért a 
városért, ezért a településért dolgoztak. A Kecskés Gyula könyv kiadásakor, amikor 
Matolcsi Lajos volt tanácselnök urat körbevittem a településünkön, a Művelődési 
Háznál elmondtam, hogy itt egy pályázat útján szabadtéri színpadot fog kialakítani az 
önkormányzat, akkor ő azt mondta, hogy ti most befejezitek azt, amit mi elkezdtünk.  
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Visszakanyarodnék a Polgári Bálra. Szerintem egyszerűbb lenne felvállalni, hogy ez 
a város bálja, levetkőzni róla minden politikai köntöst, mert egy csomó olyan 
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intézmény van benne, ez köztudott, hiába ködösítünk, a későbbiekben ez 
működhetne így.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Annak nincs akadálya, hogy Püspökladányban elindítsunk egy olyan báli időszakban 
lévő városi bált, melyet az önkormányzatunk szervez. A Polgári Bált egy civil 
szervezet szervezi, de emellett, ha úgy gondolják a képviselők, úgy gondolja a 
lakosság, akkor természetesen egy városi bál elindítható a következő időszaktól 
kezdve.  
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
A Polgári Bálon történt egy díjátadás, amely a lakosságot megosztotta. Egyik 
képviselőtársunk kapta meg ezt a díjat, ezúton is gratulálok neki. Polgármester 
asszony beszámolójában ez az „aprócska” tény egy rövid sort megérdemelt volna, 
hogy közülünk az egyik képviselő társunk kapott egy díjat. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Képviselő társaim, miért nem hiányolják a Református Iskola bálját, ami ugyanezen 
a napon volt. Jó lenne, ha egyforma mércével mérnének. Nem is értem. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Amennyiben nem érti, legyen szíves a következtetéseket levonni belőle. Például azt a 
következtetést, hogy ha valaki a Városüzemeltető Kft-t, mert én azt említettem, hogy 
számoljon be, hogy a 3 napos sportcsarnok-kiesés mennyibe került és mennyi 
bevételt szerzett, ezt Ön úgy értelmezi, hogy a civil egyesületet szólítottam fel 
beszámolóra, akkor ez az Ön saját problémája.  
 
Nagyon jelentősnek gondolom azonban ebben a kontextusban, ha már szóba jött a 
közfelháborodás, mert ez valójában az. Több száz internetes bejegyzés, a mi 
oldalunkon 3300 tiltakozás jelent meg ez ellen a méltatlan eljárás ellen, ami itt folyik. 
Amikor néhány évvel ezelőtt Márkus alpolgármester úr kapott egy horgász-
kitüntetést, akkor Ön itt laudálta boldogan, gratulált hozzá, most pedig a saját polgári 
oldaluk saját díjazottját elhallgatja. Biztos vagyok benne, hogy van mit szégyellni.  
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Az, hogy a település 30 év alatt nem fejlődött, nem valós. Amennyiben valaki ezt 
állítja, akkor az csukott szemmel jár vagy nem érdekli az, hogy mi történik ebben a 
városban.  
 
A rendezvény, amivel kapcsolatban szólni kívántam, az a február 14-ei területi 
birkózó csoportbajnokság, amely a Gellért Sándor Városi Sportcsarnokban került 
megrendezésre. A rendezvényen 4 megyéből több mint 80 versenyző vett részt, 
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valamint képviselte magát a Magyar Birkózó Szövetség, illetve több nemzetközi, 
országos bíró felügyelte a küzdelmeket. Nagyon színvonalas verseny volt. Ezt azért 
tartottam fontosnak elmondani, mert a hozzánk látogatók viszik a településünk jó 
hírét a saját településükre.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 7 igen, 4 nem. 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. 
 
 
2. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Törvényi 
kötelezettségünknek eleget téve készült ez az előterjesztés. Stabilitási törvény az, ami 
nyilatkozik erről a kötelezettségünkről. Az önkormányzatnak nyilatkozni kell az 
elkövetkező 3 évre tervezett, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségéről. A bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ez az a téma, amelyiket a januári testületi ülésen hiányoltam, akkor azt a cinikust 
választ kaptam, hogy a költségvetés előtt itt lesz. Ha belenézünk, akkor meg azt 
látjuk, nem hogy itt van, hanem a lehető legkevesebb energiát ráfordítva történt az 
összeállítása. Ha abból indulok ki, hogy mennyi a városunk adóbevétele, abban 
semmilyen hullámzás sem látszik, se pro, se kontra. Azt tapasztaltuk meg az elmúlt 2 
évben, hogy igen nagyot ugrott az iparűzési adóbevételünk, akkor azt mutatja fel, mi 
a későbbi terveinkben, miszerint ma is 5-6 pályázatról döntünk, januárban is 5 
pályázatról döntöttünk, legalább 2 mrdFt-nyi pályázati forrást céloztunk meg. Ennek 
iparűzési adó vonzatát nem látjuk a 2017/18-as számok között. Nem látjuk, de a 
bizottsági ülésen pozitívan hallottuk, de szkeptikus vagyok az ügy kapcsán, a 
Püspökladány-Debrecen vasút felújítás, Püspökladányra jutó részének a valamikori 
megjelenését, hogyha egyáltalán van ilyen. A kérdő mód azért van, mert ezekről az 
információkról nagyon keveset hallunk, de a civil életben ezek köztudottak. Itt a 
fontos kérdés, amikor így állítunk össze egy táblázatot, hogy annak az egy 
szempontnak a törvénynek feleljünk meg, miszerint az 50 %-nak a saját 
bevételeknek ezt hozza, akkor még egy kicsi adalékot kellene hozzá tenni. A 2016-ra 
megint be van tervezve ez a szokásos ingatlan eladási tétel, de érdekes módon úgy 
képzeljük, mikor már 5 éve nem valósult meg…(Letelt az idő.) 
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Véleményt fogalmazott meg az iparűzési adóval kapcsolatban, hiszen az első sor azt 
tartalmazza, a helyi adóból származó bevételeket. A következő órákban fogjuk 
tárgyalni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeket az önkormányzat, mint 100 %-
os támogatottságú pályázatokat szeretne beadni. Bízom benne, hogy képviselő úr is 
támogatni fogja ezeket a pályázatokat. Ezek között szerepel az ipari park kialakítása 
Püspökladányban. Magában az ipari parkos előterjesztésünkben is, egyértelműen 
szerepeltetjük azt, felhívással éltünk a püspökladányi vállalkozások felé, akinek van 
olyan elképzelése, hogy szeretne egy leendő ipari parkba betelepülni, akkor 
jelentkezzen. Az önkormányzat helyi vállalkozókkal teljes mértékben 
együttműködve, karöltve, az ő elképzelésüket figyelembe véve szeretné a pályázatot 
beadni. Erre 4 írásos beadvány érkezett. A mai napon is érkezett egy, igaz, a határidő 
lejárt. Bíztatom a vállalkozókat, hogy az elképzeléseiket fogalmazzák meg, hiszen ez 
egy nagyon nagy lehetőség a számukra. Nem elég a jelentkezés, a kollégákkal úgy 
beszéltük meg, amikor megtörténnek a jelentkezések, utána a kollégáink le fognak 
ülni a vállalkozásokkal, ahol már konkrétan el tudják mondani, hogy mivel 
szeretnének foglalkozni, milyen elképzelésük van. A pályázatnak kötelező eleme lesz 
a szándéknyilatkozat is. Most arról fogunk dönteni, hogy induljunk-e ezen a 
pályázaton. Bízom benne, mindenki támogatni fogja. Meg kell, hogy legyenek az 
önkormányzatnál a szándéknyilatkozatok, a pályázat beadása előtt, hogy kik és mit 
szeretnének megvalósítani a kiépített ipari parkban. Ha nem települnek be a 
vállalkozások, akkor az önkormányzatnak az elnyert forrás erejéig visszafizetési 
kötelezettsége lesz. A vállalkozások számára is most jönnek ki a fejlesztési 
lehetőségek, amelyekre gondolnak, hogy beadják. A jövőre betervezni, hogy mennyi 
iparűzési adóbevétele lesz a településünknek, ehhez jósnak kell lenni. 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
Tegnap bizottsági ülésen is elhangozott képviselő úrnak ez a javaslata. Bizakodó 
vagyok azzal kapcsolatban, hogy a pályázatokon még most indulunk, meglátjuk, 
hogy milyen teljesítmény tudunk elérni és mennyi pénzt. Az iparűzési adó kérdéses, 
aki meri az elkövetkező 3 évre leírni azt, hogy körülbelül mennyire lehet számítani, 
az valóban látja a jövőt. Ennek ellenére mi úgy gondoltuk bizottsági szinten, hogy ez 
egy visszafogott, mérsékelt, középtávú tervezés. Ha bárkinek észrevétele van, 
biztosabbat tud a jövővel kapcsolatban, az jelezze, legyen szíves. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
A kínai beruházás, amit 1 milliárdos nagyságrendre becsülünk, amikor szóba hozzuk, 
ez sehol nem szerepel az elkövetkezendő években. Óvatosság miatt nem 
szerepeltetjük, vagy tudunk más okát is, ami miatt ez a tervezettből kimaradt? 
Püspökladány ettől nagy fellendülést vár.  
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Az idén beterveztük az ingatlanok eladását, és vélhetően el is fogjuk adni, akkor 
ezzel a következő évi költségvetéseket hozzuk ismét csak nehéz helyzetbe, hisz ott 
már nem lesz mit betervezni. Átgondoltuk-e ezt, amikor megszületett ez a középtávú 
elképzelés? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Olyan dologgal tervezni, ami nem tőlünk függ, hanem egy teljesen más csoporttól, az 
hatalmas felelősség. Ezzel még nem kell foglalkozni.  
 
Az elmúlt évben is be voltak állítva eladásra az ingatlanok, jelen pillanatban is ki 
vannak jelölve eladásra. Az elmúlt évben lecsökkent az ingatlanok utáni kereslet, 
amennyiben érdekli a püspökladányiakat, fel vannak értékeltetve ezek az ingatlanok.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Jó, hogy polgármester asszony az ipari park pályázatról ilyen részletesen beszél, 
szokásához híven megint félreérti az én észrevételemet. Arról beszéltem, hogy 10-11 
pályázatra adunk be jelentkezést, ezeknek 2 milliárdos építéssel kapcsolatos vonzata 
van. Ha ezeket a pályázatokat megvalósítjuk 2017/18-ban, akkor azok a 
vállalkozások, akik ezt fogják csinálni, azok ide, ennyiből iparűzési adót fognak 
befizetni. Az, hogy ebben konkrétan az ipari park egy ilyen történet, Balázs képviselő 
úrral egyetértve, nagyon erősen kötődik a kínai befektetés mibenlétéhez, az csak azt 
mutatja fel, hogy nem is tudhatjuk, hogy a 4 vagy 5 jelentkező közt, ott van-e a kínai 
befektető, az Aranykukorica Kft.? Az adósságot keletkeztető rovathoz hozzáteszem, 
nem látom sem 2017-ben, sem 2018-ban, sem 2019-ben hitelek felvételét, pedig 
köztudomású, hogy vannak… (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Úgy látom támogatni fogja a 100 %-os támogatottságú pályázatokat. Ezt a pályázatot 
elbírálják, pontozzák. Az elmúlt évben összeállította az önkormányzatunk is és az 
összes település is a fejlesztési lehetőségeket. Képviselő úr is többször felvetette azt a 
kérdést, hogy vajon hány pályázatunk lesz sikeres, vagy melyik lesz az, amelyik meg 
tud valósulni. Ezt előre megmondani nem lehet, ahogy Dr. Lente Péter képviselő is 
mondta, annak már jósnak kell lenni. Maga az elképzelés az önkormányzat részéről 
meg van, éljünk a lehetőséggel, adjuk be a pályázatokat. Az, hogy a pontozásoknál 
mennyire leszünk támogathatóak, előre megmondani nem lehet. Tervezni egy olyan 
bevétellel, amit jelen pillanatban meg sem nyertünk, az nagyon nagy felelőtlenség 
lenne. A 4-5 jelentkező között nincs ott az Aranykukorica Kft. 
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Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A bizottsági ülésen van idő, ott jobban kifejtettem, most megpróbálok röviden 
fogalmazni. Az idei évnek van a legmagasabb kockázata az iparűzési adóbevétel 
szinten tartásában, hiszen az idei évben egyáltalán nincsen Európai Uniós beruházás. 
Mindazt, amit tavaly, vagy tavalyelőtt, a vasút beruházáson kívül növelhette az 
iparűzési adóbevételünket, azok most nincsenek. Ha az idei évre 290-nel tervezzük 
az összes adóbevételt, akkor teljesen érthetetlen, hogy 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben 
miért nem bízunk abban, hogy ettől több lehet, vagy mitől tartunk, hogy kevesebb 
lesz valamilyen más ágazat. A szinten tartás abból is jár, hogy hiába jár többletünk, 
lehet mínuszunk is. Ami miatt az adósságot keletkeztető ügyletekről beszéltem, az 
azért van, mert tudjuk, hogy vannak olyan pályázatok, amihez kell önerő. Úgy tűnik 
fel most, hogy az önkormányzat 2019-ig nem kíván hitelt felvenni, de azt is tudjuk, 
hogy önerőnk meg nincs. Ebből a csávából hogyan keveredünk ki, mert a 
költségvetésben hamarosan szavazni fogunk, olyan fejlesztésekről, fejlesztési 
előkészületekről, amelyek azt sejtetik, hogy oda meg önerő lesz szükséges. Ezeket 
nem látjuk az anyagban, leegyszerűsítem, ez az anyag megfelel a törvényi 
elvárásoknak, csak senki ne vegye komolyan a tartalmát. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
A jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, a kollégák az üveggömböt nem vették 
elő, hogy vajon mi lesz jövőre. 
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Vehetjük komolyan ezt az előterjesztést, az, hogy óvatos a tervezés a jövőre 
vonatkozólag, azt hiszem ez teljesen rendjén való. Az ember a magánéletében is, 
akár egy családi esemény kapcsán, nyilván a lehetőségekhez mérten óvatosan tervez. 
Felhívnám a figyelmét a szakembereknek, akik a pályázatok figyelésével 
foglalkoznak, hogyha lesz olyan pályázati lehetőség, hogy jósképzés, akkor 
mindenképpen adjuk be a pályázatot ilyenre. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Attól mentsen meg minket a jóisten, amikor oktatási típusú pályázatban indulunk, 
aminek semmi eredménye nincs, mind odáig, ameddig Püspökladányban nincs 
munkaerő teremtőképesség. Erre az országra jellemző, halljuk a híreket, hogy hány 
milliárdokat tüntettek el már oktatás-továbbképzés címen, erről ennél az 
önkormányzatnál sokat tudnának mondani. Azt biztosan tudom, hogy ezt az anyagot 
Önök meg fogjuk szavazni, én egészen biztosan nem, mert Önök arra sem voltak 
képesek, hogy 2014-ben és 2015-ben a nyilvánvaló vasútfejlesztést betervezzék. 
Érdekes módon bekönyvelni betudták, aztán meg elkölteni is eltudták, legyenek 
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szívesek számoljanak be minél hamarabb a 146 mFt-os vasútfejlesztés iparűzési 
adótöbbletről, hova, mire költötték, milyen felhatalmazással? 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Különös kettőség dúlhat Kincses úr lelkében, mert az előző hozzászólásában azt 
mondta, hogy ez az előterjesztés megfelel a törvényi előírásoknak, most pedig azt 
mondja, hogy nem támogatja. 
 
Kincses László képviselő bekiabálva reagál Rásó János alpolgármester szavaira. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Ez a tervezet egy olyan érzést kelt, főleg így a magyarázatok után, hogy úgy 
gondoljuk, ez az óvatosság arra vonatkozik, ettől sokkal rosszabb nem lehet. Leírtuk 
azt a minimumot, amit elképzelésünk szerint évek óta leírhatunk ebben a városban, 
de ebben az előremutatásban nem valósul meg semmi. Igaz, hogy kormányunk 
mindig azt sugallja, hogy merjünk nagyot álmodni, már azzal is megelégednék, ha 
egy kicsit álmodnánk és egy kicsit színeztük volna ki a számokat, akkor látnánk 
valami növekedést, vagy szeretnénk, ha növekedne. Biztos vagyok benne, hogy 
mindenki szeretné, ha a számok növekednének főleg a bevételi oldalon. Ahhoz, hogy 
növekedjenek, tennünk is kellene valamit, olyan jellegű pályázatokat is be lehetne 
adni, ami pénzt teremt a városnak, nem pedig csak foglalkoztatunk embereket. Mind 
a kettő fontos. Az ezirányú elképzelés, nekem ebből az előterjesztésből sem jött le. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Részben egyetértek képviselő úrral, de azzal, hogy színezzük ki a számokat, azzal abszolút 
nem. Az valóban így van, hogy óvatos, nagy valószínűséggel ezt tartja a város. A 
vállalkozások maradnak és itt működnek Püspökladányban, de azt előre megmondani, 
hogy a településen lévő vállalkozások, ki, milyen nagyságrendben szeretne fejleszteni, 
bővíteni, mennyi iparűzési adóbevétele lesz a városnak, nem lehet. Ha színes vagy 
magasabb számokat látnánk, akkor meg az lenne a probléma, hogy mire alapoztuk.  
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
Benne is van az előterjesztésben, hogy a törvénynek megfelelően készült. Valóban 
tervezésről van szó. Nem tudjuk a jövőt, viszont az, hogy milyen pályázatokra 
fogunk még pályázni és mikre lehet, abban pont benne volt, beszéltünk is az ipari 
területek fejlesztéséről, lehet, hogy ép foglalkoztatást elősegítő lesz. Lehet, hogy 
fogunk beszélni olyanról, ami foglalkoztatást fog majd biztosítani. Ehhez pályázni 
kell, támogatni kell, meg kell nyerni és utána lesz belőle bármi szemmel látható is. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Színezzük a számokat úgy értettem, hogy egy előre mutató jelleget adjunk annak, 
ezek a bevételek esetleg nőhetnek is, tekintettel arra, 4 vállalkozás gondolkodik rajta, 
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hogy ebbe az ipari parkba tevékenységet folytasson. Ha ezek után azt gondoljuk, 
hogy ezeknek a vállalkozásoknak nem a profitteremtés a célja, tehát, hogy minél 
magasabb iparűzési adót fizessenek a városnak, akkor megint csak rossz úton járunk, 
hisz minden vállalkozásnak a profitteremtés a célja. Az pedig magával húzza azt, 
hogy több iparűzési adót fog befizetni. Ha arra utaló magatartást tettünk volna ezekbe 
az elképzelésekbe, hogy ezek az összegek esetleg nőhetnek, még ha csekély 
mértékben is, mert a színezés részemről ezt tartalmazta, akkor ez szerintem egy jogos 
elképzelés lesz. Mi minden segítséget megadunk a vállalkozásoknak, tudjanak 
indulni ezekbe a pályázatokban, akkor szerintem azt jogos várjuk el tőlük, hogy 
ebben nagyobb iparűzési adó fog keletkezni. Ezek a számokban is jelentkezhettek 
volna, de egy előremutató növekedést, ami tükrözi azt a munkát, amit itt végzünk, 
szerintem időszerű és elvárható lett volna. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az egyeztetések folyamán elhangzott, hogy körülbelül 11, tehát több mint 10 
vállalkozásnak kell lenni, aki be fog települni ipari parkba, erről Püspökladány 
szándéknyilatkozatokat kér be a vállalkozásoktól. Hogy be tudjuk-e adni a 
pályázatot, ez természetesen attól függ, meglesznek-e ezek a szándéknyilatkozatok. 
Ha ezt visszafele nézzük, ez azt jelenti, hogy a felénél járunk még. Hiszem azt, hogy 
az Önök segítségével meg tudjuk úgy keresni a vállalkozókat, hogy legyenek terveik, 
legyenek elképzeléseik. Akinek van elképzelése, de nem adott még be pályázatot és 
már iparűzési adót várni, egy kicsit furcsának tartom. Azzal egyetértek, támogassuk a 
vállalkozásokat, induljunk azon a fejlesztési pályázaton, mely az ipari parkot célozza 
meg, de a szándéknyilatkozatokat be kell, hogy kérjük. 
 
Kincses László képviselő bekiabálva reagál Dombi Imréné polgármester szavaira. 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Eszembe jutott egy régi bölcsesség: „Készülj a legrosszabbra, de reméld a legjobbat”. 
Mindenki örülne annak, ha növekedne a bevételünk, hiszen ez több lehetőséget is 
biztosíthatna számunkra, de ebben a dologban túlságosan sok a „ha”. Erre nem lehet 
alapozni, ezért kell egy biztonságosan teljesíthető tervezést végrehajtani. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester  
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 7 igen, 4 tartózkodás. 
 
13/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
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353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat saját 
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti tartalommal 
fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
3. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
Ez az előterjesztés is a jogszabályoknak megfelelően, a törvények betartásával 
készült. Az intézményvezetőkkel és az érintettekkel előzetes megbeszélések, 
egyeztetések történtek. A képviselőknek lehetőségük volt javaslatot beadni. Két 
körben mind a négy bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést. Ezen a héten hétfőn 
a szakszervezetek képviselői is egyeztettek a költségvetési rendelettel kapcsolatban, 
és kérdés nélkül elfogadták azt. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ellenzéki 
képviselője ugyan nem támogatta az előterjesztést, de a megújult, immár két új 
elemmel bővült közfoglalkoztatás nagyon sok embernek jelent pluszt és örül neki. 
Jelen pillanatban is több mint 280 ember kezdi a közfoglalkoztatásban történő 
munkavégzését. Az önkormányzat a kötelező feladatain túl önként vállalt feladatokat 
is vállalt. Ilyen a mezőőri szolgálat, az újtelepi gyermekek busszal történő szállítása, a 
közművelődés és a sport támogatása, illetve az állami finanszírozáson túl az 
óvodának és a bölcsődének is adunk pénzt, az óvodának 31 mFt-ot, a bölcsődének 8 
mFt-ot. A bizottság két körben megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést két körben. Hosszasan tárgyaltuk, sok kérdés merült fel, melyekre 
választ kaptunk. A bizottság támogatja a rendelet-tervezetet.  
 
KISS ZSIGMOND képviselő  
 
A Szociális és Humán Bizottság is hosszasan tárgyalta az előterjesztést, részt vettünk 
az összevont bizottsági ülésen is. A bizottság támogatja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Sok kérdés 
merült fel, amelyek főleg az oktatás és a sport területét érintették. Nyilván ideális 
költségvetésről nem tudunk beszámolni, de elfogadható, ezért elfogadásra javasolta a 
bizottság.  
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Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A rendelet 2. oldalának 2. pontjában azt olvashatjuk, hogy „Az önkormányzat 
átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről a döntést a 
polgármester hozza meg.”. Hoztunk-e döntést arról, hogy ezt a döntést a 
polgármester hozhatja meg?  
 
Az előterjesztés szintjén a polgármester hozta meg azt a döntést, hogy a kötvényünk 
180 mFt-os meglévő részét már nem köti le. Mi ennek az indoka?  
 
A 3. pont az engedélyezett létszámokról szól és ezek között semmilyen módon nem 
szerepel a Segítő Kezek intézmény. Tudom, ez térségi intézmény, de azt tapasztaljuk, 
hogy észrevétlenül kiszervezték az önkormányzat hatósugarából, legalábbis 
beszámoló, áttekintés szinten. Hány főt foglalkoztat a Segítő Kezek intézmény, 
illetve a 2016-ban beinduló két új ágazatának milyen létszámvonzata lesz? 
 
A Városüzemeltető Kft-nél szerepel a gázmotorral kapcsolatos hitel befejeződése. Ha 
a temető bérleti díjával kapcsolatban konkrétan rendelkeztünk, illetve javaslatot tett 
az előterjesztő arra, hogy rendelkezzünk úgy, hogy a temető bérleti díját ne fizesse be 
a Városüzemeltető Kft., hanem fordítsa fejlesztésre, akkor ugyanezt a konzekvens 
magatartást miért nem tanúsítja a gázmotor árbevétellel kapcsolatban is? 
 
PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
A rendelet szövegében az szerepel, hogy a polgármester hozza meg a döntést a 
betételhelyezésről. Ez tavaly is így volt a rendeletben, tehát a testület hatalmazza fel a 
polgármestert.  
 
A kötvénylekötéssel kapcsolatban a többkörös bizottsági üléseken is elmondtam, 
hogy forgatjuk a kötvénypénzt, de nagyon alacsony kamatot ajánlanak a 
pénzintézetek, nem érdemes lekötni.  
 
A temető bérleti díja eddig önkormányzati bevételnek minősült, tehát most dönthet a 
testület arról, hogy erről a bevételről lemond. A gázmotoros rendszerből származó 
bevétel viszont a Városüzemeltető Kft. bevétele, tehát nem ebben a költségvetési 
rendeletben szerepel.  
 
A Segítő Kezek jogszabályi változás miatt már nem Püspökladány Város 
Önkormányzaa intézménye, hanem az Intézményfenntartó Társulásé, melynek saját 
költségvetése van. Nem lehet duplázni, tehát a Segítő Kezek nem lehet benne a mi 
költségvetésünkben is és az Intézményfenntartó Társulás költségvetésében is, ezért 
nincs itt feltüntetve.  
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Feladatalapú finanszírozás van, tehát a jogszabályok egyértelműen meghatározzák, 
hogy az intézményben az egyes szakfeladatokon milyen elvárások vannak a dolgozói 
létszámban. Ezen kívül meghatározzák a hely nagyságát, a szolgáltatások módját is.  
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Az anyag 9. oldalán olvashatjuk, hogy a Bio- és megújuló energiafelhasználás 
projekt 2016-ban is fog működni, 20 fővel. Apríték gyűjtésével foglalkoznak majd. 
Azt írja az előterjesztés, hogy két kazán fog működni. Az elmúlt évek tapasztalata 
alapján milyen hatékonysággal működik ez a két kazán?  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Két önkormányzati intézménynél van ilyen kazán elhelyezve, az egyik a hivatalnál, a 
másik az újtelepi óvodánál. Az újtelepi óvoda fűtése ezen a télen csak az aprítékos 
kazánnal működött. A hivatal épülete hatalmas, itt besegít, de nem tudja teljes 
egészében kiváltani.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Természetesen biztos van mit titkolni. A könyvvizsgálói jelentés arról is ír többek 
között a Városüzemeltető Kft-vel kapcsolatban, hogy „a tevékenysége 
kiszervezésének eredményességét, racionalitását folyamatosan mérni szükséges”. 
Kiáltalánosítja, hogy „az önkormányzati tulajdonú társaságoknál”. Most akkor még 
kijjebb általánosítom, a társulásnál is, magyarán a Segítő Kezeknél is. Az, hogy mi 
értesülünk utólag a facebookon arról, hogy a Segítő Kezek intézményben fogadják a 
kínai delegációt, az még ne legyen ok arra, hogy azt mondjuk, hogy semmi közünk 
hozzá. Még csak a létszámadatokat sem mondják el, csak legfeljebb azt, hogy 
feladatfinanszírozott. Mikor fog a Segítő Kezek intézmény egy tisztességes 
beszámolót letenni az asztalra? Minden évben azt állították, hogy ők csak szakmai 
beszámolót adnak, a GESZ dolga a pénzügyi beszámoló, most meg azt halljuk, hogy 
ki van szervezve. (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Kérdezem könyvvizsgáló asszonyt, kíván-e reagálni a könyvvizsgálói jelentésből 
felolvasottakra? 
 
DETRICH JÁNOSNÉ DR. könyvvizsgáló 
 
Kiemelt mondat, más irányú felhasználásáról van szó. 
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BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
A 9. oldalon a startmunkával kapcsolatban mit jelent az, hogy „tehergépjármű 
felépítményeivel együtt”? 
 
Ugyancsak a 9. oldal alján a Belterületi közutak karbantartása projekt 2016 
bekezdésben szerepel az, hogy „a város közúthálózatának karbantartása”. Ez 
magában foglalja a kátyúzást is, vagy egyáltalán mit jelent? 
 
A 12. oldal alján olvashatjuk, hogy a fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatására 
ebben az évben nagyobb összeg lett betervezve, mint tavaly. Ennek nagyon örülök, 
de ha a CSOK, mint kormányprogram jól fog működni, lesz-e további tőkénk az 
igények finanszírozására, ha több igény merül fel? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő első kérdésére 
 
A „tehergépjármű felépítményeivel együtt” valóban nagyon szakmaian van 
megfogalmazva, egyébként egy ponyvás teherautóról van szó. 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő második kérdésére 
 
A kátyúzást nem tartalmazza „a város közúthálózatának karbantartása” feladat, az a 
Városüzemeltető Kft. feladata lesz továbbra is.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő harmadik kérdésére 
 
Amennyiben a betervezettnél többen jelentkeznek a fiatal házasok lakáshoz jutásának 
támogatására, aminek én nagyon örülnék, akkor azt behozzuk a testület elé és meg kell 
találnunk a forrásokat, amelyeket erre az önként vállalt feladatra átcsoportosíthatunk.  
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Magyarország államformája: cinizmus. Most például azt hallottam az irodavezető 
asszonytól, hogy már tavaly is így volt, és ezt a testület jóváhagyta. Van a testületnek 
olyan bizottsága, amelynek feladata az ellenőrzés, de úgy tűnik, hogy eddig ezt nem 
gyakorolta. Egy ilyen rendelet-tervezet, amikor odakerül a bizottság elé, akkor azt 
áttekintik. Így gyakorlatilag egy biankó csekket adnak a polgármester kezébe, azt 
tesz, amit akar.  
 
A rendelet 4. oldalán az 5. § (2) bekezdése arról szól, hogy „Ha az önkormányzat év 
közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a 
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polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja”. 2014-ben 146 mFt-os iparűzési adó 
többlet volt, a polgármester erről nem tájékoztatta a testületet, csak a legutolsó 
pillanatban, akkor is azzal a hazugsággal, hogy a december 20-i feltöltés miatt ezt 
korábban nem lehetett közölni. Majd az idei évben 51 mFt mínusz történt ugyanezen 
a soron, azóta már tudjuk, erről augusztus-szeptemberben a cég tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy kész, neki márciusban letelt. Erről sem tájékoztatta a 
polgármester a képviselő-testületet. Ezt hivatali hatalommal való visszaélésnek 
hívják és jelzem, hogy ennek következményei lesznek. Magyarázatot várok írásban 
lehetőleg úgy, hogy közleményként publikálják a város lakói felé.  
 
Még egy fejezetről muszáj beszélni, ez a város 65 hektáros földterülete, vagy 75, 
lehet 78, nem akarok megzavarni senkit, de úgy tűnik, senki nem is tudja mennyi, 
vagy nem akarják, hogy mindenki tudhassa. A 65 hektár művelését azonban a tavalyi 
évtől végzi az önkormányzatunk, illetve végezné, ha értene hozzá. Ebből az 
következik, hogy az év során látszólagosan összesen 1 mFt-nyi eredmény született a 
területen. Áttekintve a dokumentumokat csak összefoglalóan: többszöri nagyon 
súlyos okirat kezelési hiányosságot tapasztaltam. Olyan eljárásokat, amelyek 
indokolatlan többletmunkát mutattak fel, olyan beszereztetési eljárást, amelyben azt a 
vállalkozót, aki egy évvel korábban a Városüzemeltető Kft-nél sokkal olcsóbban 
végezte ezt a tevékenységet, meg sem hívták a beszerzési eljárásba. Ezért kb. 500 
eFt-tal többe került nekünk az őszi szántás. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az iparűzési adó, akár a bevétel, jogszabályokhoz kötött. Irodavezető asszony az 
elmúlt években képviselő úr kérdésére mindig elmondta, hogy decemberben mikor 
van az önkormányzatok részére a vállalkozásoknak az iparűzési adó feltöltése. Ezt 
nem én, nem az iroda dönti el, hanem szabályozva van, hogy meddig kell feltölteni. 
 
Azt mondja képviselő úr, hogy a dokumentumokat áttekintve súlyos okirat kezelési 
hiányosságokat tapasztalt. A hivatali kollégák, akik ezzel a dologgal foglalkoznak, 
maximálisan a jogszabályok alapján járnak el, mindent figyelembe vesznek.  
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
A minap, a megbeszélésünkön, képviselő úr valóban jelezte a földekkel kapcsolatos 
okirat tanulmányozását követő észrevételeit. Nekem erre még nem volt időm. Amit 
elmondott, amit hibának, hiányosságnak vélt, azokat természetesen a kollégáimmal 
együtt meg fogjuk vizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtesszük, de látatlanban 
erről most nem tudok nyilatkozni.  
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Azt, hogy a temető bérleti díját visszaadnánk a Városüzemeltető Kft-nek, nagyon jó 
dolognak tartom, szükséges is. Az éves egyszeri beszámolót kevésnek találom, 
minimum félévente kellene megtörténnie ennek a beszámolónak, illetve ehhez 
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csatolni kellene egy olyan tervet, amely az esetleges kivitelezési munkákat 
tartalmazza. A terv alapján elvégzett munkákat esetleg számlák befűzésével kellene 
igazolni, hogy ezek megtörténtek és akkor a „gondos gazda” teljesülne a részünkről.  
 
Visszatérve a Kincses képviselő úr által felvetett földművelési költségre, én is irreálisan 
magasnak tartom. Nem igazán értem, ha mindenhonnan tudunk elvonni az összes 
intézménytől valamilyen mértékben, hogy gondoljuk azt, ebből nem lehet. Így költséget 
aztán nem lehet csökkenteni. Ebben az esetben, ahol a költségeket le lehet faragni, el 
kellett volna rejtenünk benne valamilyen fokú költségcsökkentést. Az 1 mFt-os bevétel 
irreálisan kevés, a hozzáértő emberek nagyon jól tudják, hogy miről beszélek. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
A temető bérleti díjával kapcsolatban egyetértek képviselő úrral. Annak nincs 
akadálya, amennyiben elfogadja a képviselő-testület, hogy a bérleti díj ott maradjon a 
Városüzemeltető Kft-nél. A kft. írja le, hogy milyen fejlesztéseket szeretne, a 
fejlesztés befejezésével számoljon el az összeggel.  
 
PANDUR ERIKA irodavezető 
 
A tavalyi tényleges bevételt és kiadást vettük alapul, illetve bevétel növekedéssel 
számolunk. Ez a költségvetési tervezet 8 mFt eredménnyel számol a földdel 
kapcsolatban, amelynek része a területalapú támogatás is. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Van egy 1999-es törvény és a végrehajtási kormányrendelete, amely azt mondja ki, 
hogy a temető üzemeltetője évente egy alkalommal köteles beszámolni a temető 
tulajdonosának. Felmerült korábban az a javaslat is, hogy a kft. a 
mérlegbeszámolójával együttesen tegye meg a temetőre vonatkozó beszámolóját, ne 
kelljen neki külön beszámolni. Ez sem lehetséges, mert a kft. maga egy cég, amely a 
tulajdonosnak tesz egy mérlegbeszámolót, de van egy temető üzemeltetési szerepe, 
funkciója, amely alapján a vonatkozó kormányrendelet előírása alapján neki, mint 
temető üzemeltetőnek abszolút tisztán kell egy beszámolót a képviselő-testület, mint 
temető tulajdonos felé benyújtania. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ne gondolja senki, hogy elfelejtkeztem a Bentlakásos Otthon körüli problémákról, de 
mivel szűkös az időkeret, ezért csak jelzem: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
elnökének átadtam egy kétoldalas levelet 20 kérdéssel, hogy ellenőrzési jogkörénél 
fogva járjon el, lássunk tisztán ezekben a kérdésekben.  
 
Tegnap a bizottsági ülésen Fenyves Vidor képviselő társam is ugyanarra kérdezett rá, 
ebben a költségvetésben szereplő 133 mFt-os sorban már 46 mFt-ot 2013-ban 
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kifizettünk, azóta áthúzódó módon folyamatosan 46 mFt-os többlet van a soron. 
Csodálkozom, hogy ezt nem vette észre senki, még a könyvvizsgáló sem.  
 
A könyvvizsgálói jelentés 8. oldalán olvashatjuk, hogy „az előterjesztésben található 
tervezés – mind bevételek, mind kiadások tekintetében – kellő részletességgel 
mutatja be a tendenciákat”. Épp az előbb mondtam el, hogy a földműveléssel 
kapcsolatban gyakorlatilag semmi nem történt a tavalyi évben, amikor jöttek a 
dátumok, a szorító határidők, akkor az iroda megtette a megfelelő lépéseket. A 
bizottság hatáskörébe kértem ennek áthelyezését. Bizottsági elnök úr tegnap 
nagyjából úgy nyilatkozott, hogy „nem értünk hozzá”. A konzultációban 
mindenképpen olyannak kell részt venni, aki valamihez ért, különben semmi jó nem 
születik. Ezért a könyvvizsgálói jelentés utolsó két megállapítását szeretném még 
idézni: „Nagy hangsúlyt igényel a folyamatos kontroll, elszámoltatás és adott esetben 
a működési feltételek újratervezése.”. Ezek azok a dolgok, amikre utaltam. Az 
elszámoltatás és kontroll nem működik az önkormányzaton belül. Amit én betekintés 
címen eddig megtettem, az lenne egy fajta kontroll, ennek az aggályos eredményeit 
jelzem Önöknek most már minden fajta módon, előbb interpellációban, aztán 
bizottsági levélben. Az összefoglalás utolsó mondata: „…pénzügyi helyzete stabilnak 
mondható” .… „biztosítottnak tekinthető a tervezett keretek szigorú betartása 
mellett.”. Önök azt mutatták meg az előző években, hogy a szigorú betartás nem 
szabály. Pazarló kiadásaink az egekben, a bevételeink csökkenőek. (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
A Bentlakásos Otthonnal kapcsolatban elhangzott, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság elnökének átadott egy kérdéssort.  
 
Felmerült még a konzultáció a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottságnál. Az elmúlt testületi ülésen beszéltünk arról, a földekkel 
kapcsolatban lehet a bizottságot megbízni, hogy felügyelje, értékelje, tegyen 
javaslatokat. Ezt mindannyian támogattuk. A szakbizottságban vannak olyan 
kollégák, akik az elképzeléseiket el tudják mondani, hogy mikor, mit termeljünk 
azon a területen.  
 
Képviselő úr ismételten idézett a könyvvizsgálói jelentésből. Amit elmondott a 
működéssel kapcsolatban, azokat a dolgokat be kell tartani. Magának a 
költségvetésnek a szigorú betartása mellett kell, hogy az évünk végigmenjen. Ez 
természetes. Folyamatosan egyeztettünk az intézményekkel, a működéssel 
kapcsolatban a tavalyi évet vettük figyelembe. A tervezésnél a működésre felhasznált 
forrásokat vettük figyelembe.  
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Következetes, szigorú és takarékos gazdálkodásra van szükség. Ezt nagyon 
helyesnek és nagyon fontosnak találom. Azt is fontosnak találom, hogy nincs új 
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adóbevétel, a lakosságot ne terheljük túl. A Városüzemeltető Kft-nek szüksége lenne 
egy kis munícióra, mert a város vagyonát ez a cég képviseli, ezért vállalkozásszerűen 
kell működnie. A költségvetésben hiányolom, hogy nem nekünk, hanem tőle kellene 
árbevételhez jutnunk. Nyilván elvégez olyan feladatokat, amelyeket nekünk ki kell 
fizetni, de sokkal több munkát kellene adni ennek a cégnek azért, hogy olyan 
vállalkozásokba tudjon kezdeni, ami bevételt hoz. Nagyon fontosnak tartom, hogy az 
idén az iskolák felújítására 10 mFt-os alapot hoztunk létre, így legalább elindul az 
iskolák felújítása. A közművelődési és a sport alapítvány a tavalyi év alapján kapja a 
támogatását. Nyilván kellene több, de a költségvetés ereje ezt most nem teszi 
lehetővé. Az intézmények 80 mFt-os visszaosztást kaptak, ami számomra fontos, 
hogy nem fűnyíróelv alapján, hanem mindenki egyformán kapta ezt a visszavonást 
az ereje és teljesítőképessége alapján. Így feltehetően minden intézményünk ki tudja 
ezt gazdálkodni. Fontosnak tartom, hogy a városmarketing, amely be van építve a 
költségvetésbe, megvalósuljon. Remélem azt is, hogy a pályázatok segítik majd a 
hiány csökkentését. Fontosnak tartanám az intézményvezetők premizálását, hogy 
akkor kapjanak majd jutalmat az év elteltével, ha igyekeznek az intézményben a 
szigorú, szoros és szűkös költségvetést megvalósítani. Próbáljanak ők is minél több 
pályázatot, minél több bevételt teremteni az intézménynek, ezzel is segíteni a 
költségvetésünket. A költségvetést elfogadom. Igaz, hogy nem a legjobb 
költségvetés, amivel találkoztam eddig, de állandó figyelemmel kísérve tartható a 
költségvetésünk előirányzata. (Letelt az idő.) 
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
A Start mintaprogrammal kapcsolatban annyit mondok el, ami nagyon fontos a 
programban résztvevők számára, hogy 1 éves szerződés lesz kötve a 
munkavállalókkal. Ezen kívül a közeljövőben lehetőség lesz még 300-350 fő 
bevonására a közfoglalkoztatásba. Az előrejelzések alapján ott is 1 éves 
munkaszerződésre lesz lehetőség, 2016. március 10. és április 1. közötti kezdéssel. 
 
A Start mintaprogram egyik elemével, a belterületi utak karbantartásával kapcsolatban 
reflektálnék egy kicsit. Az abban résztvevőknek le van írva, mi a feladatuk, 
irodavezető úr jól mondta, hogy ezek között a kátyúzás nem szerepel. Azonban nem 
kizárt, hogy ezzel a munkafolyamattal is lehet foglalkozni. Olyan formában képzelem 
el, nyilván a Városüzemeltető Kft-vel együttműködve, összefogva, munkaerőt adva 
hozzá. Sok minden elvégezhető az utak karbantartásával kapcsolatban. Annak a 20 
embernek, aki ebben a programban részt vesz, az utak más jellegű karbantartása, ami 
kézi munkaerőt és kézi munkát kíván, mindenképpen előremutató, hiszen az útszélek, 
padkák rendbetételét nagyon sok helyen a városban el kell végezni. (Letelt az idő.) 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
Nem egy könyvvizsgálói jelentést olvashattunk már. Gyakorlatilag a szigorú betartás 
majdnem mindegyikbe bele is van írva. Sejtettem, hogy az ellenzék nem fogja 
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támogatni és bele is fognak kötni bizonyos dolgokba. A föld téma harmadjára van 
újratárgyalva, nem is akarom részletezni, tisztáztuk már szerintem. A Bentlakásos 
Otthonnal kapcsolatban valóban megkaptam képviselő úr levelét. Amint 
lehetőségem lesz rá, arra válaszolni fogok. Én is a könyvvizsgálói jelentésre 
hivatkozom, amely szerint „Az Önkormányzat tervezett pénzügyi helyzete stabilnak 
mondható az adósságot keletkeztető kötelezettségek vállalása tekintetében, azok 
rendezésének fedezeti oldala – mind időben, mind értékben – biztosítottnak 
tekinthető a tervezett keretek szigorú betartása mellett.”. Ez mindent elmond. A 
rendelet-tervezetet elfogadásra javaslom.  
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
A költségvetés úgy lett összeállítva, hogy nem terveztünk új adóbevételeket. Az 
önként vállalt feladatokat továbbra is teljesítjük. Nem került említésre, de azért 
elmondom, hogy a Start programokban a bevétel-tervezésnél a másfél mFt nem 
alábecsült, hiszen ennél a programnál nem elsődleges a bevételszerzés. Itt az 
intézmények segítése, azok költségvetésének a könnyítése a fontos. Természetesen 
van bevételszerzés, de másként valósul meg. Támogatom ezt a költségvetést, hiszen 
az intézmények normatíván felüli támogatása is megvalósul benne.  
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Én is idézek a könyvvizsgálói jelentésből 1 mondatot. Nem hangzott el, hogy 
„Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete a 
hatályos, vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő módon, szerkezetben 
és tartalomban készült el.”. Hallottuk a mai nap folyamán, hogy a törvényesség nem 
mindenki számára támogatható. Lente képviselő úr említette, hogy az ellenzéki 
képviselők nem támogatták bizottsági ülésen a rendelet-tervezetet. Ilyenkor adódik a 
kérdés, hogy tulajdonképpen akkor nem támogatják 281 főnek a munkahelyét? Nem 
támogatják a civil szervezeteket, sportegyesületeket? Nem támogatják a gyermekek 
biztonságos közétkeztetését? A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását, 
vagy akár az iskolák fejlesztését szolgáló tartalékalap képzését? 
 
Kincses László képviselő bekiabálva reagál Rásó János alpolgármester szavaira. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Ebben a teremben elhangzott már, hogy ne ragadjunk ki szövegkörnyezetből egy 
szót vagy mondatot. Erre hívnám fel Rásó alpolgármester úr figyelmét, hogy amikor 
a költségvetésről beszélünk, akkor nem csak ezekről a dolgokról beszélünk, hanem 
ezekkel a dolgokkal összefüggő dolgokról is. Ezek az összefüggő dolgok hozzák a 
problémát. Alaphelyzetben ez a költségvetés támogatható lenne, de azért nem 
támogatható, mert tartalmaz olyan elemeket, amely az ellenzék számára, sajnos, 
hogy csak az ellenzék számára elfogadhatatlan. Ez nem azt jelenti, hogy a lakosság 
részéről elfogadható, hanem azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik ezt 
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támogatják, illetve vannak, akik nem. Nekünk nem az a feladatunk, hogy azt döntsük 
el, mi ebben az, ami támogatható és mi az, ami nem, hanem az, hogy összességében 
véleményt alkossunk erről a tervezetről. Tehát mi összességében alkottunk 
véleményt és nem azokról a dolgokról, amit alpolgármester úr kiemelt. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Kétkörös volt a költségvetés tárgyalása, illetve vártuk a képviselőktől a javaslatokat, 
mit ajánlanak, amit esetleg úgy látnak, hogy módosítani kellene. Körültekintően 
jártunk el.  
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
MOLNÁR JÓZSEF a Püspökladány Jövőjéért Egyesület elnöke 
 
Most ahogy hallom, újra egy szigorú, takarékos költségvetésről kell a kéviselő-
testületnek döntenie. Ezt egy kicsit sajnálatosnak tartom, illetve furcsának, hiszen a 
korábbi években a Magyar Állam átvállalta a város tartozásait. Ezzel a város 
pénzügyi kondíciójának véleményem szerint javulnia kellene. Ezzel szemben azt 
látjuk, hogy pl. az idei éves költségvetésben nincs működési tartalékalap sem 
képezve. Miből fogják finanszírozni az évközben jelentkező váratlan vagy többlet 
kiadásokat? 
 
Ebben a nagyon szoros költségvetési helyzetben történt-e arra vizsgálat, hogy az 
iskolák üzemeltetése a KLIK-nek vagy a városnak gazdaságosabb-e? 
Magyarországon az önkormányzatok egy része az iskolák üzemeltetését vállalja, más 
része nem. Valamilyen elemzésnek, számításnak lennie kell, hogy melyik 
üzemeltetési forma a gazdaságosabb. Történt-e ilyen vizsgálódás? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Valóban egy takarékos költségvetésről beszélünk. Minden évben év elején azt lehet 
látni, hogy eléggé takarékosnak kell lennünk, aztán év végére mindig szépen 
kiegyenesedik a költségvetés. A kormány az önkormányzatoktól valóban átvállalta 
az adósságállományt, tehát Püspökladány Város Önkormányzata sem rendelkezik 
hitellel. Egyedül folyószámla-hitelünk van, amelyre a jogszabályok lehetőséget 
adnak és amelyet az aktuális év végén rendeznie kell az önkormányzatnak. Ezt a 
folyószámla-hitelt ideiglenesen szoktuk igénybe venni, mindig az aktuális 
feladatokra koncentrálva. Többször előfordult, hogy elszámolásoknál ebből a 
folyószámla-hitelből finanszíroztuk meg az elszámolásokat és utána visszakaptuk. 
Hitelfelvételben valóban nem gondolkodik az önkormányzat, hiszen nagyon sok 
lehetőség lesz a pályázati forrásokból, amelyek 100 %-osan támogatottak, tehát nem 
igényelnek önerőt. Mint ahogy irodavezető asszony is elmondta, azokat a tavalyi év 
végén lezárt számokat vettük figyelembe a költségvetés elkészítésénél, amelyet 
valójában az intézményeink felhasználtak. Váratlan esemény esetére, amilyen az 
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elmúlt évben is történt, az intézményeink biztosítva vannak, ennek összege be van 
építve a költségvetésbe.  
 
Az iskolákkal kapcsolatban az önkormányzatoknak döntést kell hozniuk arra 
vonatkozóan, hogy a következő időszakokra vállalják-e az iskolák működtetését. 
Püspökladány Város Önkormányzata 2014-ben meghozta ezt a döntését, amely úgy 
szólt, hogy az önkormányzat vállalja az iskolák működtetését. Itt két dolgot kell 
figyelembe venni. Amennyiben egy önkormányzat nem vállalja az iskoláinak a 
működtetését, akkor befizetési kötelezettsége van a kormányzat felé, amiből az állam 
finanszírozza az intézményeket. Természetesen körbejártuk a dolgot, megnéztük 
azokat a településeket, ahol az előző időszakban nem vállalta az önkormányzat a 
működtetést. Az állam felé történő befizetés jóval magasabb összegre jött ki, mintha 
az önkormányzat maga vállalja a működtetést. A döntésnél nem ez volt az elsődleges 
szempont, hanem az, hogy ha az önkormányzat magánál hagyja az iskoláinak a 
működtetését, az arra ad lehetőséget, hogy sokkal közelebb tudunk maradni az 
iskolákhoz, jobban tudunk segíteni akár közfoglalkoztatottakkal, illetve az 
intézményvezetők által jobban tudjuk koordinálni a problémákat, mintha a KLIK 
részéről történik a működtetés. Jómagam a döntésemet legfőképpen erre alapoztam.  
 
DETRICH JÁNOSNÉ DR. könyvvizsgáló 
 
A kérdések és a vélemények kapcsán egy olyan dolgot észleltem csak, ami a térbeli 
és időbeliségnek a megfelelésének a hiánya. Picit a zárszámadási számokkal 
kapcsolatban próbál gondolkodni a kérdező, véleményhozó. Ez majd egy hónap 
múlva össze fog érni. A költségvetés egy terv, ami adott tényszámok alapján készül, 
szakbizottságok, szakemberek állították össze. Magát a hitelesítést, hogy jól van 
összeállítva tartalmában, szerkezetében, ezért született ez a könyvvizsgálói jelentés. 
A zárszámadás választ fog adni ezekre a kérdésekre.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Alaposan megvitatásra került a 2016. évi költségvetés. Örülök annak, hogy éltek a 
képviselők a lehetőséggel, és javaslatokat tettek a költségvetés összeállításakor. Részt 
vettem a megbeszéléséken, egyeztetéseken, amelyeket a költségvetés elkészítésekor le 
kellett folytatni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke már elmondta, hogy kikkel 
történt ez az egyeztetés. A feladatalapú finanszírozás egy nagyon kötött dolog és vártam, 
hogy valamelyik képviselő társam majd felhozza ezt a dolgot. Szerepeltettük a 
költségvetésben azt, hogy létszámbővítéssel nem számolunk. Ezt azért tartottuk 
fontosnak, mert az önkormányzatnál nincs új feladat, amelyre finanszírozást kellene 
biztosítanunk. Természetesen a Start mintaprogram, mint államilag támogatott munka, 
új elemekkel bővült. Ez azt jelenti, hogy így jogosultak vagyunk arra, hogy ismételten 
megpályázhassuk, illetve megkaphassuk a Start mintaprogramot. Egy éves szerződéssel 
rendelkeznek a programban résztvevő munkavállalók. Ennek alapvető követelménye az 
új elemek bevezetése. Itt ismételten megköszönöm a képviselőknek a javaslatokat, 
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amelyeket megpróbáltunk beilleszteni az új elemek közé. Örülök annak, hogy több 
képviselő is javasolta, hogy a temető bérleti díja maradjon a Városüzemeltető Kft-nél, 
amit fejlesztésre tud felhasználni a cég. Bíztatom azért a Városüzemeltető Kft. 
igazgatóját, kollégáit, hogy amennyiben  lesznek majd pályázati lehetőségek a további 
bővítésre és most kimondottan a temetőre gondolok, azokat tartsák szem előtt, ezzel a 
támogatással, amelyet az önkormányzat otthagy a Városüzemeltető Kft-nél, próbálják 
fejleszteni. Elhangzott a képviselő-testület tagjai részéről a gázmotor megtakarítás, ami 
szintén a Városüzemeltető Kft-t érinti.  Ez már egy olyan forrás lesz a cégnél, amelyet 
nem kell, hogy kifizessen. Ebből is látszik, hogy jó volt az akkor, amikor elindult a cég 
abban, hogy megtakarításokat tudjon eszközölni. Igaz, hogy ezt hitelből kellett 
megfinanszírozni, de ez a hitel a tavalyi év folyamán kifutott, most már teljes egészében 
a cégnél maradhat a megtakarítás. Nagyon örülök annak, hogy 10 mFt elkülönítésre 
került az iskolák részére és ebből felújításokat végezzen el az önkormányzat az 
iskolákon. Azért itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ettől függetlenül 
figyeljük a pályázatokat, pályázati lehetőségeket, gondolok itt most a KLIK-re, 
amennyiben lesznek pályázatok, akár konzorciumban együttműködve, a további 
fejlesztéseket előtérbe helyezve, éljünk velük.  
 

Megérkezett Petőné Papp Margit tanácsnok. A jelenlévő képviselők létszáma: 12 fő. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a rendelet-tervezettel egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 8 igen, 4 nem. 
 

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 
 

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 52. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Állandó Bizottságai véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 
 

1. § 
 

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: kép-
viselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetését 
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a) 2 523 871 000 Ft költségvetési bevétellel 
b) 1 277 753 000 Ft finanszírozási bevétellel 

 
c) 2 803 170 000 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 

c/1) 2 556  433 000 Ft működési kiadással ezen belül 
c/a) 1 289 029 000 Ft személyi jellegű kiadással, 
c/b) 265 972 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 
c/c) 598 693 000 Ft  dologi kiadással, 
c/d) 75 427 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,   
c/e) 327 312 000 Ft egyéb működési célú kiadással, 

c/2) 243 133 000 Ft  önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással 
c/3) 3 604 000 Ft  intézményi fejlesztési jellegű kiadással,  

 
d) 998 454 000 Ft finanszírozási kiadással 

 
állapítja meg. 

 
2. § 

 
(1) Finanszírozási bevételként a működési hiány fedezetére 98 608 000 Ft előző évi 

működési maradványt, a fejlesztési hiány fedezetére 180 691 000 Ft fejlesztési 
maradványt von be az önkormányzat.  

 
 A folyószámlahitel felvételére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a 

polgármester jogosult. 
 
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit leköti. A betételhelyezésről 

a döntést a polgármester hozza meg. 
 
(3) Engedélyezett létszámok: 
 Képviselő-testület 11 fő, Mezőőrök 3 fő, Püspökladányi Közös Önkormányzati 

Hivatal 53 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, 
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi 
Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, 
közfoglalkoztatottak létszáma 574 fő. Engedélyezett létszám összesen: 837,5 fő. 

 
3. § 

 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi 

főösszegének előirányzat-csoportonkénti, azon belül kiemelt előirányzatonkénti 
megbontását az 1. melléklet szerint fogadja el. 

 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 

címenkénti/alcímenkénti (2. melléklet 2. oszlop) működési kiadási előirányzat-
csoport kiemelt előirányzatait, valamint a létszámkeretet a 2. melléklet 3-9. 
oszlopai szerint állapítja meg.  
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(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a fejlesztési, 
illetve fejlesztési jellegű kiadásait - feladatonként – a 3. mellékletben foglaltak 
alapján hagyja jóvá. 

 
(4) A képviselő-testület Püspökladány Város Önkormányzata intézményei 2016. 

évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásait a 3/A. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre tervezett bevételeinek és 

kiadásainak összesítőjét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(6) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 

pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évre tervezett felhasználását és forrás 
megoszlását az 5. melléklet alapján állapítja meg. 

 
(7) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 

közgazdasági tagolásban 2016. évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről 
és kiadásairól a 6. melléklet alapján mutatja be. 

 
(8)  A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 

2016. évi bevételi és kiadási előirányzatokról a 7. melléklet szerint fogadja el. 
 
(9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai, 

valamint a várható saját bevétel 50 %-ának alakulását évenkénti bontásban és 
összesítve a 8. melléklet szerint állapítja meg. 

 
(10) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett 

támogatásokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
 
(11) A képviselő-testület költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási 

előirányzatait a 10. melléklet részletezi. 
 
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint 
csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz elnevezésű szöveges indoklást a 11. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
(13) Az önkormányzatnak nincs Európai Uniós támogatással megvalósuló és 

tervezett fejlesztése 2016. évben. 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 

4. § 
 
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a 

költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesíté-
sére. 

 
(2) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen az önkormány-
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zat pályázatot nyújt be. A pályázaton nyert támogatás szolgál az önkormányzat 
bevételei közt szereplő 51 158 e Ft átvett pénzeszköz, illetve az ingatlaneladás-
ból származó 60 808 e Ft bevétel csökkentésére vagy kiváltására. 

 
5. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-
testület dönt. 

 
(2) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy a bevételei a terve-

zettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 
 
(3) Az előirányzat módosítására vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet (a továb-
biakban: Ávr.) szabályozza. 

 
(4) A képviselő-testület a 2015. év gazdálkodása során képződött maradványt – a 

vonatkozó jogszabályi korlátozásokat az Ávr.-ben foglaltakat figyelembe véve – 
a költségvetési szervek részére visszahagyja. 

 
6. § 

 
A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatokat a Püspökladányi Közös 
Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.  
 

A finanszírozás rendje 
 

7. § 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzellátását heti finanszí-
rozással biztosítja, igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a min-
denkori korrigált intézményfinanszírozás 5%-kal csökkentett összegének 1/12-
ed részét. 

 
(2) Indokolt esetben az intézmények részére a polgármester engedélyezheti az (1) 

bekezdéstől való eltérést, melynek mértéke nem haladhatja meg az (1) bekez-
désben meghatározott intézményfinanszírozás 30 %-át. Ha az időarányos finan-
szírozás összege a jelzett mértéket meghaladja, a következő képviselő-testületi 
ülésen az érintett intézményvezető beszámolással tartozik. Ennek ismeretében 
rendelkezik a képviselő-testület a finanszírozás további rendjéről. 

 
(3) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke 

éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti. 
 
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 5%-os finanszírozás csökkentés addig az idő-

pontig van érvényben, amíg a 4. § (2) bekezdésben foglaltak nem teljesülnek. 
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(5) A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. pénzellátása a Püspök-
ladány Város Önkormányzata és a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógy-
fürdő Kft. között létrejött megállapodásban foglalt ütemezésnek megfelelően 
történik. 

 
Állami támogatásokkal való elszámoltatás rendelkezései 

 
8. § 

 
(1) A költségvetési szerv vezetője köteles Magyarország 2016. évi központi költ-

ségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 2. mellékletében, illetve a kapcsolódó 
ágazati jogszabályokban rögzített alapdokumentumokat vezetni, melyből az ál-
lami támogatás igénylés és elszámolás során az ellátotti és a dolgozói létszám 
egyértelműen megállapítható.  

 
Költségvetés végrehajtásának további feladatai 

 
9. § 

 
A 22/1993. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel szabályozott első lakáshoz jutás 
támogatásának 2016. évi mértéke 150.000 Ft/család. 

 
Záró rendelkezések 

 
10. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
           D o m b i  Imréné                                                   K e s e r ű  László 
               polgármester                                                                             jegyző 
 
 
4/a. Napirend 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Úgy látszik, képviselő társaimnak nem okoz problémát, amit én itt olvasok, hogy 
2011-től 2013-ig a született gyermekek száma összesen 469. Mindaz az optimista 
remény, ami esetleg a 2015-ös számokból látszik, az jelen pillanatban az óvodánál 
nem éppen a belépőket szaporítja, hanem talán pont gyengíti. Jelen pillanatban 
mennyi óvodás van és hány óvodai csoportban történik a velük való foglalkozás?  
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GYARMATI-RUSZKA ANDREA intézményvezető-helyettes az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Évek óta 21 csoporttal működik az intézményünk. Év elején mindig úgy tűnik, hogy 
kevesebb a létszámunk, de ugye a december 31-ei és az október 1-jei létszámokat 
nézve az 500 gyermeket mindenképpen elérjük. Most is az előzetes értesüléseink azt 
mutatják, hogy több mint 500 gyermekünk lesz az idén és májusig be is érkeznek. A 
21 csoport teljesen reális. Értesüléseink szerint az utóbbi időben nőtt a gyermekek 
születése a városban, ezért az elkövetkezendő években lehetséges, hogy még 
csoportbővítésekre is lesz szükség.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Vajon mi lehet annak az oka, hogy 2012-ben nagyon kevés fiú (43), és majdnem 
kétszer annyi lány (77) született Püspökladányban? 2013-ban pedig éppen fordítva, a 
fiúk száma az eddigiektől eltérően magasabb volt a lányokénál. Még ha 
nevetségesnek tűnik is a kérdés, nem az, mert nem mindegy a gyermekek fejlődése 
szempontjából, hogy milyen összetételű csoportokban vannak. Olyan osztályba 
jártam én is középiskolában, ahol a 46 főből 38 lány volt.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Mi lehet az oka? Valószínűleg nem az önkormányzat tehet róla. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A genetikusok szerint vannak olyan évek, amikor több fiú vagy több lány születik, de 
általában kiegyenlítődik az arányuk. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Hallottuk, hogy 500-nál több a létszám, és 21 csoport működik. Az államtól kapott 
összegek mellett egy szám is szerepel, ami azt jelenti, hogy 84 fő foglalkoztatottat 
finanszíroz az állam. Tehát a 17 főt évek óta önkormányzati támogatásból 
finanszírozzuk. A berettyóújfalui testületi ülésének anyaga szerint náluk 510 
gyermek van 17 csoportban. Ez azt jelenti, hogy Berettyóújfaluban az önkormányzat 
30 fős csoportokat engedélyez, illetve foglalkoztat óvodai szinten. Nálunk pedig 4 
csoporttal több van jelen pillanatban. Amennyiben a gyermeklétszám most növekvő, 
nyilvánvalóan nem szükséges egy csoporttal sem több, csak az elmúlt évek elnéző, 
nem figyelemmel kísérő magatartása az, ami miatt most nálunk ennyi csoport 
működik. Nem szakmai értelemben kritizálom, hanem csupán költségvetési 
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értelemben, hogy többlettel vagyunk, amit a gyermeklétszám növekedése arányaiban 
helyre tehet a következő években.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Tehát Püspökladányban ezek szerint 4 csoporttal több van Kincses képviselő úr 
számításai alapján. Javaslom, vegye már elő azokat a jogszabályokat, amelyek 
egyértelműen leírják, hogy 1 csoport hány fővel működhet. Mondjuk már meg őszintén, 
hogy így az óvodapedagógusoknak könnyebb a dolguk, ha kevesebb a gyermek egy 
csoportban. Egy önkormányzatnak együttesen kell néznie a szakmát, most kimondottan 
az óvodapedagógusokról beszélek és a gyermekeinkről, illetve a költségvetést, a 
pénzügyi helyzetet. Amennyiben külön-külön nézzük, nem biztos, hogy ugyanazt a 
következtetést vonjuk le. Támogatom az előterjesztést, és nem értek egyet azzal, hogy 
meg kellene növelni 30 fősre Püspökladányban az óvodai csoportokat. 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
A köznevelési törvény 4. melléklete szabályozza, hogy a csoportokat hogyan lehet 
szervezni. A minimum létszám 13 fő, a maximum létszám pedig 25 fő, az átlag pedig 
20 fő. A mi óvodáinkban mindenütt az átlaglétszám fölött vannak a csoportok. 
Ezenkívül 500 gyermeket 500 gyermekkel összehasonlítani nem célszerű sem 
pedagógiailag, sem máshogy, mert a csoportlétszám mindig a csoport összetételétől 
is kell, hogy függjön. Az, hogy 84 fő foglalkoztatása történik 17 fő besegítéssel, ugye 
ott a konyhai dolgozóktól kezdve a pedagógiai munkát segítőkön át az 
óvodapedagógusokig mindenki benne van és igenis, ha meg lehet oldani olyan 
közfoglalkoztatottakkal, akik segítik ennek az intézménynek a munkáját, meg is kell, 
hogy tegyük. A törvény előírásainak megfelel az előterjesztés, 21 csoport volt eddig 
is, az ott dolgozó szakemberek úgy látják, hogy most is meg lehet oldani ezzel a 
csoportszámmal a gyermekek megfelelő óvodai nevelését. Az előterjesztésben 2013-
ig szerepelnek a születési számok, de ha továbbmegyünk 2014-ben 137, 2015-ben 
pedig 142 gyermek született Püspökladányban. Látszik a kormány intézkedése, 
igenis több gyermek születik, remélem, hogy ez a létszám folyamatosan tovább fog 
emelkedni. Fontos, hogy a születendő gyermekek létszáma is optimális legyen 
ahhoz, mi is kapjunk majd nyugdíjat. A nemzeti fennmaradásunk is azt kívánja, hogy 
növekvő tendenciában szülessenek gyermekek. Támogatom az előterjesztést.  
 
PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok 
 
Volt csökkentése az óvodai csoportoknak, úgy emlékszem, hogy 2006-ban két 
csoporttal csökkent az óvodai csoportok száma. Visszatérve a köznevelési törvényre, 
én nem hiszem, hogy azt kellene preferálni, támogatni, előtérbe hozni, hogy a 
nagyobb létszámú csoportok felé menjünk. Akik ezen a pályán dolgoznak, vagy 
ehhez hasonló pályán, azok tudják, hogy egy kisebb létszám esetében sokkal 
hatékonyabb nevelés folyhat, hisz az óvoda nevelési intézmény. Bár a fenntartó 
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jóváhagyásával 20 %-kal el lehet térni a maximált létszámtól, de Püspökladánynak 
nem ezt kellene követnie, főleg azért nem, mert azt, hogy egy helyiségben hány 
gyermek van, az is befolyásolja, hogy mekkora az a helyiség. Meg van határozva az 
is a törvényben, hogy mekkora területet kell biztosítani az egy csoportban lévő 
tanulói létszámnak, a Püspökladányban működő tagóvodák maximálisan figyelnek 
erre. Hiszek benne, hogy folyamatosan növekedni fog a gyermeklétszám és ez a 
tendencia meg is figyelhető. A 2014/15-ös adatok azért arra gyönyörűen rá tudnak 
világítani, közel egy osztálynyi vagy egy csoportnyival több gyermek született, 
aminek az is a hozadéka, hogy az óvoda bővítésnél vagy a csoportlétszám bővítésnél 
ezzel számolhatunk. Az előterjesztést elfogadom és elfogadásra javaslom. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Elfogadom a pedagógusok hozzáállását az ügyhöz, csak szeretném, ha a pedagógusok 
arra is odafigyelnének, hogy mi lehet ezekből a gyermekekből Püspökladányban. 
1986-ban 2000 gyermek járt általános iskolába, most pedig talán 1000. Ehhez képest 
azt mondjuk, hogy az éves 20 gyermekszületés megoldja a problémákat.  A két év 20-
20 fős többlete azt jelenti, hogy csoportonként 3 gyermekkel kell több. Ilyen egyszerű 
a matematika, nem kell ezt túlragozni. Egyébként tényleg meg kell kérdezni a 
berettyóújfalusiakat, hogy ők annak ellenére, hogy legalább 40 %-kal több 
adóbevételük van, mint Püspökladánynak, mégis ilyen szigorúan fogják az óvodai 
csoportokban dolgozók létszámát és a velük kapcsolatos rezsiköltségeket. Erről 
beszélgetünk, nem az oktatás színvonaláról, a pedagógusok leterheltségről, hanem 
arról, hogy alapvetően a mi struktúránkban az Egyesített Óvodai Intézmény évek óta 
túlfinanszírozott. Abban az értelemben túlfinanszírozott, hogy az állam nem járul 
hozzá annyival, mint amennyit a normatíva enged. Mi ehhez képest több csoportot és 
több létszámot foglalkoztatunk. Ettől függetlenül én nem azt javasoltam, hogy 
csökkentsük a csoportokat, csak azt, ne bővítsük. Amennyiben óvodákat kell 
építenünk, amely egyébként üdvös dolog lenne, akkor párhuzamosan kell 
munkahelyteremtéssel tenni, mert különben nem értem az egészet. (Letelt az idő.) 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Még országhatáron kívülről is ide jönnek konferenciára, viszik a példát, hogy hogyan 
lehet a tehetségeket oktatni és nevelni ilyen korban. A színvonal is mutatja, hogy itt 
ideális körülmények közé próbálják a gyermekeket helyezni, olyan pedagógiai 
módszereket alkalmaznak, amely a gyerekek indítását lehetővé teszi. Azon kívül a 
törvény maximálja a csoportlétszámot, nem a 20 %-os túllépést kell preferálnunk, 
hanem azt, hogy ideális környezetben legyenek. Mindenképpen az előterjesztés 
szerint fogok szavazni. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Magam is támogatom a csoportok indulását, abszolút nem értek egyet azzal, amit 
képviselő úr megfogalmazott, mégpedig hogy 30 fős csoportok legyenek 
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Püspökladányban, illetve, hogy túlfinanszírozott évek óta az óvodánk. Feltételezem, 
hogy nem ezt akarta mondani, mert a XXI. században egy képviselő nem mond ilyet.  
 
Kincses László képviselő bekiabálva reagál Dombi Imréné polgármester szavaira. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Néhány perce fogadtuk el a költségvetésünket, itt jön vissza az, hogy folyamatosak 
voltak az egyeztetések az intézményvezetőkkel, tagintézmény-vezetőkkel, mert a 
szakmát összhangba kell hozni a finanszírozással. Nekünk nem a berettyóújfalui 
gyermekeket kell csoportokra elosztani, hanem a püspökladányi gyermekeket. 
Nekünk ezekért a gyermekért és pedagógusokért kell felelősséget vállalnunk ennél az 
asztalnál. Az előterjesztést támogatni fogom. 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás. 
 
14/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján 
 

1.) a 2016/2017. nevelési évben szervezhető csoportok számát 21 csoportban 
határozza meg. Az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma a jogsza-
bály szerinti átlaglétszámot (20 gyermek/csoport) el kell, hogy érje. 

 
2.) az óvodai beiratkozás időpontját  

 
 2016. április 26. (kedd),  
 2016. április 27. (szerda),  
 2016. április 28. (csütörtök) napjára tűzi ki. 

 
3.) a beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 30 nappal korábban 

a saját honlapján és a helyi újságban a szülők számára közzéteszi. 
 
Határidő: 1. pont – 2016. szeptember 1-jéig folyamatos 
  2. pont – 2016. április 29. 
  3. pont – 2016. március 25. 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
  Papp Lászlóné óvodavezető 
 
 
4/b. Napirend 
 
KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
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Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ügyrendi észrevételt kell tennem. Polgármester asszony szándékosan engem azzal 
rágalmazott, hogy én mit gondolok. Nem azt mondtam, nem is úgy fogalmaztam, 
ebből következőleg, majd ha vissza kell hallgatni, remélem, a jegyzőkönyv szó 
szerint fogja tartalmazni, akkor kiderül, hogy én csak a példát hoztam fel. Önök azért 
nem szeretik a példákat, mert ha Püspökladány ebből rosszul jön ki, akkor ez nem ide 
tartozik, de azért kvótáról szavaztunk. Most látjuk, hogy hol tartunk. Ez a napirend 
természetesen elfogadható, én magam is megteszem.  
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
Képviselő úr a csoportokat akarja osztogatni, mennyi gyermek kerüljön egy 
csoportba, a másik oldalon munkahelyteremtésről beszél, a költségvetést nem 
szavazza meg. Ezekből nyilván kiviláglik az óvodában dolgozókkal kapcsolatban, 
hogy Ő nem támogatja azt, hogy ott még a normatíván felül 17 fő ott dolgozzon. Erre 
tett utalást képviselő úr azzal, hogy nem szavazta meg a költségvetést és az előző 
napirendi pontnál sem támogatta az előterjesztést.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 

 
Néhány nappal ezelőtt, a következő polgármesteri jelentésben majd fog szerepelni, 
éppen arról folytattunk tárgyalásokat, amit képviselő úr elmondott a költségvetésnél, 
hogy képzések még csak véletlenül se legyenek. Képviselő úrnak ez a véleménye a 
pályázatokról, de igenis vannak olyan püspökladányiak, akik várják a képzéseket, 
mert szeretnék képezni magukat olyan szakmára, elfoglaltságra, amellyel nem 
rendelkeznek. Tehát mindig mondom, képviselő úrnak elfogadom a véleményét, de 
nem biztos, hogy csak az a vélemény van. Meg kell hallgatni a másik oldalt is.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Nem szeretném Balázs képviselő úr akkori véleményét megismételni, de 
nyomatékosítom, ez a költségvetés addig, amíg ilyen fajta salátatörvény módjára 
szavaztatik meg, vagyis egyetlen igennel lehet véleményt nyilvánítani róla, egy 
képviselőnek megvan a joga arra, hogy egy olyan költségvetésben, amelyben 10 meg 
100 milliókat bújtatnak el, azt ne szavazza meg, mert azzal nem jót tesz a 
településnek, hanem hagyja, továbbra is …  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Megvonom a szót képviselő úr, óvodai intézmény alapító okiratának a módosítása a 
témánk. Ön salátatörvényhez hasonlítja a püspökladányi költségvetés előterjesztését, 
illetve a vitáját. Az önkormányzat nevében kikérem magamnak, hogy ilyen 
megfogalmazást tegyen. Tehát az alapító okiratban két módosítás szerepelne. Január 
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1-jétől új kormányzati funkció kódok kerültek beállításra, az egyik módosítás ezt 
célozza meg. A másik pedig a Margaréta Bölcsőde nevének módosítása 
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Margaréta Bölcsőde névre.  
 
Dombi Imréné polgármester megvonta a szót Kincses László képviselőtől. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Ez egy szükséges lépés, amelyet meg kell tennünk, mert ha nem tesszük, azzal 
törvényt sértünk. Elfogadom a határozati javaslatot. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
15/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján a Püspökladányi Egyesített 
Óvodai Intézmény Alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti Módosító 
okiratban foglaltaknak megfelelően módosítja és a 2. számú melléklet szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a szükséges intézkedéseket 
szíveskedjen megtenni. 
 
Határidő: 2016. március 9. 
Felelős: Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/c. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A pályázat a leromlott 
városi területek rehabilitációjára vonatkozik. A pályázat 100 %-os támogatottságú. Az 
előterjesztés tartalmazza a pályázat részleteit is. Elsősorban az Újtelep városrészre 
fókuszál, ott egy közösségi ház kialakításáról lenne szó, ez állna a projekt 
középpontjában, ami közösségi tér, sportcélú, valamint zöldfelület fejlesztésével 
egészülhetne ki. Ezen kívül önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítására is 
sor kerülhetne. A bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést. Volt szerencsém mindkét bizottság ülését vezetni. Két-két órát 
töltöttünk a hat pályázattal. Itt az a kérdés leginkább, hogy benyújtsuk-e ezeket a 
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pályázatokat, avagy sem. Mindegyik előterjesztésben van egy bővített keret, amit 
majd meg fogunk látni, hogy mi tud belőle megvalósulni. Bizottságunk mindegyik 
pályázat beadását támogatja, csakúgy, mint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.  
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
  
Bizottsági ülésen felhoztam, hogy ennek az első pályázati projektnek a kiírásában 
éppenséggel a területspecifikus jellemzők közül Hajdú-Bihar megye nincs felsorolva. 
Azóta derült-e ki valamilyen információ, hogy értsük ezt a kört egyáltalán, forint 
hozzárendelésével? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
A pályázatírót sikerült elérnem, a következő felvilágosítást adta. Az első két pályázati 
lehetőség szorosan összefügg. Az első pályázat a leromlott városi területek 
rehabilitációjának az infrastrukturális részéről szól, a második pedig ennek a szoft-
elemeiről. Ahhoz, hogy a szoftelemeket be tudjuk nyújtani, ezek tulajdonképpen 
rendezvényeket takarnak, ahhoz abban is dönteni kell, hogy indul-e az önkormányzat 
az infrastrukturális fejlesztések pályázaton. Az infrastrukturális fejlesztés pályázat 
viszont csak ez év harmadik negyedévében fog megjelenni kiírás szintjén, és ezért 
nem szerepel a településspecifikus listában, de fog szerepelni akkor, amikor 
megjelenik a pályázat.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az előterjesztésben szerepel, féléves eltolódással kell, hogy legyen a két pályázat.  
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Elfogadom az információt, de kénytelen vagyok vitatkozni vele, mert ha a második 
félévben megjelenik majd az infrastrukturális pályázat, attól még nem kellett volna 
16 megyét máris felsorolni. 16 megye fel van sorolva, 3 nincs, és véletlenül Hajdú-
Bihar nincs. Mivel a Békés megyei számot láttam, az országosan 16 mrdFt-os 
keretből 1,5 mrdFt Békés megyéé, mi marad azoknak a megyéknek, akiket még csak 
fel sem soroltak. Valamilyen számítási hiba van odafent, amivel ezt a pályázati 
kiírást nem tették közérthetővé. Ezzel együtt is természetesen támogatnám, csak 
ismerni kellene ezeket a feltételeket.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Amennyiben nem indulunk a városrehabilitációs pályázaton, akkor okafogyott lesz a 
következő napirendi pont, mert akkor azon sem tudunk indulni.  
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KISS ZSIGMOND képviselő  
 
Nagyon örülök ennek a pályázatnak, hiszen nagyon régóta várunk egy ilyen 
lehetőségre, amely az Újtelepen élőket érinti. Kifejezetten örülök annak, hogy a 
meghatározott célok nagyban tudják majd javítani az ottlakók életminőségét. 
Kiemelnék egy mondatot az előterjesztésből: „A szociális városrehabilitációs 
beavatkozások célrendszerének teljesítéséhez elengedhetetlen az akcióterületen lévő 
belterületi úthálózat fejlesztése. Ezek útalap nélküli, leromlott útalapú, súlyosan 
elhasználódott útszakaszok.”. Örülök, hogy ez a mondat benne van, remélem 
biztathatom az újtelepi lakosokat is arra, hogy e pályázat keretében lehetőségünk lesz 
utakat építeni. Támogatom és támogatásra javaslom a határozat javaslatban foglaltakat.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Talán pont ezért a mondatért aggódom, mert amennyiben a 16 mrdFt-os keretet már 
elosztották 16 megyére, márpedig ez tény, mert közzétették, akkor el nem tudom 
képzelni, hogy fog nekünk jutni bármire ebből a keretből. Amennyiben azt történne 
véletlenül, hogy a 16 mrdFt-ot újraosztják 19 megyére, akkor kevesebb fog jutni, 
mint amennyi eddig jutott. Az a véleményem, hogy valaki, valamit ezen a soron 
eltévesztett tavaly ősszel, amikor ezt így rakták össze. Hiába mondta a pályázatíró, 
hogy majd ősszel, ha a keretet már 16 megyére elosztották. Hogyan kelthetnénk 
reményeket a lakosságban és magunkban is, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ha 
egyelőre nem látszik a forrás.  
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Nem igazán értem a felvetését képviselő úrnak. Amennyiben a majdani pályázatnak, 
amiről beszélt, az alapfeltétele az, hogy ezen elinduljon a város, akkor mi van ezen 
gondolkodnivaló? Amit meg az óvodai beiratkozással kapcsolatban felvetett, az 
teljesen időt rabló, mert ezekre az önkormányzatnak nincs ráhatása. 
 
Kincses László képviselő bekiabálva reagál Rásó János alpolgármester szavaira. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Roppant egyszerű a kérdés. El kell döntenünk, hogy ezen a 100 %-os támogatottságú 
pályázaton, ami a városrehabilitációval kapcsolatos, el kíván-e a város indulni.  
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
16/2016. (II. 25.) 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 
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Operatív Program TOP-4.3.1-15 kódszámú, Leromlott városi területek 
rehabilitációja 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 
 
 
4/d. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
Ez a pályázat szoftelemeket tartalmaz, amely olyan rendezvényeket, képzéseket, 
programokat jelent, amelyek szorosan illeszkednek az előző, szegregációval 
veszélyeztetett városrész felzárkóztatásával kapcsolatos pályázathoz. A Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatja a pályázaton való 
részvételt.  
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot. Az elmúlt testületi ülésen Kincses képviselő úr 
kikérte magának, hogy tiszteletteljesebben kell szólni, úgy látszik, rá ez nem 
vonatkozik.  
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Egy nagyon furcsa számítási móddal lehet ezt kitalálni, hogy a 302 mFt-ból mennyi 
jöhetne Püspökladányba, csak azt nem értem, hogy ezt hogyan határozták meg. 
Merthogy ez az infrastrukturális pályázatnak folyományaként, 30 %-aként jelenik 
meg. Visszafelé lehet számolni, csak nincs értelme, mert ha 250 mFt körüli összeg 
jöhetne ide összesen, és abból 70 mFt-ot szoftelemekre költenénk, akkor ezt úgy 
hívják, hogy ez a kormány csak a következő választásokra készül. Ezt másfél évre 
húzza szét, szépen, alaposan adatolgatja, minél több rendezvény legyen európai uniós 
pénzből, hogy mire 2018 tavasza lesz, mindenki lehetőség szerint legboldogabban 
figyelje az adományozó kezet. A magam részéről tehát ebben a napirendben 
pontosan annak a csapdáját látom, hogy ha az első összeg nincs meghatározva, akkor 
a második sincs. Hiába írták ezt ki ide konkrétan, nem tudom, ki volt, aki ezt a hibát 
elkövette, de az a lényeg, hogy a kettő összetartozásából nem jönnek ki azok a 
matematikai törvényszerűségek, amivel 70 mFt-ot szoftelemekre költhetnénk. 
Amennyiben ez fix marad, akkor nem értem, hogy az infrastrukturális pályázatban 
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miért jár olyan kevés. Itt ugyanis akár 500 mFt-ot elkölthetnénk, hogy alig látszana 
meg, itt pedig az történik, hogy 70 mFt-ot gyakorlatilag elengedünk tűzijátékra.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Képviselő úr nagyon nem jól látja ezt a tűzijátékos dolgot. Nem akarom magam 
ismételni, a polgármesteri jelentésnél elmondtam, hogy milyen konzorciumi 
partnerekkel vettük fel a kapcsolatot, amit szerepeltetünk is az előterjesztésben. A 
támogató csoport is felállt, tehát itt azért szakemberek vannak, elképzelések 
fogalmazódtak meg az egyeztetésen. Döntés nem született, csak maga a felhívás, 
hogy részt kívánnak-e ebben venni. Nagy örömmel fogadták az intézmények, illetve 
akiket partnerként hívtunk az önkormányzathoz. Az utóbbi években nagyon sok 
rendezvény volt, ha csak a közlekedésre gondolok, hiszen ez is problémát jelent 
Püspökladányban, hogy a közlekedési kultúrát hogyan lehet foganatosítani. 
Mindannyian tudjuk a rendőrségi beszámolókból, hogy a balesetek 25 %-át 
kerékpárosok okozzák. 2013/14-ben Püspökladány körbekerékpározható, ha valaki 
elindul egy pontról, teljes egészében végig tud menni a városon kerékpárúton. Meg is 
növekedett a kerékpáros balesetek száma. Nekünk ezzel kapcsolatban teendőnk van 
képviselő úr. Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években a rendőrség 
folyamatosan ment a szociális intézményekbe, hogy felhívják a figyelmét az 
időseknek, fiataloknak a kerékpárúton való közlekedésre, hol lehet megállni, hol kell 
átmenni, hogyan kell közlekedni. Ennek egyetlen üzenete van, ezt ebben az évben is 
folytatni kell, mint ahogy azt a kapitányságon az elmúlt héten az éves beszámolón fel 
is vetettem. Partnerek lesznek ebben rendőreink. Vannak itt azért olyan problémák, 
amit bízom benne, képviselő úr is lát és hall, amiben nekünk lépéseket kell tennünk. 
Nem gondolom, hogy tűzijátékot kell ebből megvalósítani. Egyébként nem is lehet. 
Ebben a pályázatban nagyon sok olyan lehetőség rejlik, amellyel rehabilitálni tudunk 
és további fejlesztéseket tudunk elvégezni.  

 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Elég szomorú, amikor polgármester asszony nem érti a mögöttest, hanem leragad 
konkrét szavaknál. Fogalmazhattam volna persze vendéglátást is, vagy gulyásfőzést 
és egyéb hasonló rendezvényeket, amelyek olyankor fel szoktak bukkanni. Teljesen 
mindegy, hogy mely szavakat használjuk, a szoftelemeknek nyilvánvalóan hasznos 
része, nyilvánvalóan olyan része, amely enyhén szabad lehetőségeket biztosít az 
elköltségelésre. Erre próbáltam utalni. Ha az infrastrukturális elemekre fordítható 
keretösszeg egyelőre nem ismert, ugyanakkor meghatározható, hogy 70 mFt jár vagy 
jut szoftelemekre, akkor ebben az arányban valami borzasztóan el van rontva. El sem 
tudjuk képzelni, hogy jogosak leszünk-e a 200-300-400 szükséges millió Ft-ra. Úgy 
emlékszem, hogy a területfejlesztési stratégiában még 400 mFt volt a meghatározott 
összeg erre a szegregált övezetre, most meg azt sem tudjuk, hogy ez van-e vagy 
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nincs, vagy milyen szinten lesz. Mindenesetre a forráskeret túlságosan vékony ahhoz, 
hogy 19 megye 16 mrdFt-jából a mi településünk 200 mFt-nál többet nyerhessen. 
Visszább kell fogni az elképzeléseket, el kell hagyni belőle valamit, nagyon nem 
szeretném, ha az útépítés maradna el belőle.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Képviselő úr, szoftelemekről van szó. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Itt vagyunk egy 70 mFt-os szoftelemnél, ami őrület. Miért nem lehet ezt 20-25 mFt-os 
szintre meghúzni és 50 mFt-ot átcsoportosítani valami maradandóra. Itt arról van szó, 
hogy a pillanatnak élünk, annak a pillanatnak, ami abban az időintervallumban van, 
amely valakiknek kiemelten fontos és senki nem törődik azzal, mi lesz 3-5 év múlva.   
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Még egyszer mondom, hogy szoftelemekről beszélünk, arról, hogy beadjuk-e a 
pályázatunkat. Tehát prevenciót, megelőzést foglal magában, olyan fajta 
sporttevékenységeket, amely mind ezt a célt szolgálja.  
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás. 
 
17/2016. (II. 25.) 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-5.2.1-15 kódszámú, A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 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 
 
 
4/e. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
Ez a pályázat zöld város kialakításról szól, esetlegesen kerékpárút építés is szóba 
kerülhet. Gazdasági elemet is tartalmaz, mégpedig helyben megtermelt zöldségeket, 
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gyümölcsöket árusító hely kialakítását. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja 
a pályázaton való részvételt. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést, támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Remélem, hogy amikor visszajön a pályázat a testület elé, hogy meghatározzuk az 
elemeit és a prioritásait, akkor majd érdemben fogjuk tudni tárgyalni. Egyelőre 
nincsenek részletekbe bontott költségei, ezért az arányokból nem lehet 
kikövetkeztetni azt, hogy a felsoroltak közül melyik tevékenység vajon mennyit fog 
elvinni abból a megnyerhető maximum 800, de reálisan inkább csak 400 mFt-ból? 
Ez olyan nagyságrendű összeg, kizártnak tartom, hogy az a legjobb gondolat, ebből 
füvet és fát telepítsünk. annak a negyediknek, ötödiknek kellene lennie a sorban, nem 
a legelsőnek. Az a bizonyos akcióterületi kötöttség a pályázatírók szempontjából 
kellően rugalmas-e? Amennyiben igen, akkor javasolnám a déli városrész bevonását, 
konkrétan a gyógyfürdőt és környékét, mert itt a zöld város értelmezése lehetőség 
szerint nem fűben, fában, hanem energetikában koncentrálódjon, ugyanis nekünk 
abból származik előnyünk. Füvet, fát gondozni a közmunkás brigádok is képesek, 
ahhoz nem európai uniós forrást kell elsődlegesen használni. Épületenergetikára, 
épületek korszerűsítésére azonban nagyon sok pénz kellene. Javasoltam még a 
kollégium épületének energetikai felújítását, amennyiben ez lehetséges. 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
A megbeszéléseken a pályázatírónak feltettük ezt a kérdést, mert a Rákóczi utca is 
két akcióterületen nyúlik át. Első körben a pályázatíró azt mondta, hogy 
mindenképpen egy akcióterületen kell maradni, de a térképet nézve ő is észrevette, ez 
a két akcióterület tulajdonképpen elválaszthatatlan. A Rákóczi utca összeköti a két 
akcióterületet, így az volt a véleménye, hogy a két akcióterület együtt is értelmezhető. 
Azt még nem tudtam vele megbeszélni, hogy a második akcióterületnél, amely a déli 
városrészt takarja, mivel nincs ilyen összekötő kapocs a kettő között, lehet-e 
úgymond három akcióterületen végezni a beruházást. Ezt még meg kell vele 
beszélni, de a déli városrész teljesen más eset, mint a Rákóczi utca.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Van egy elképzelés az önkormányzat részéről, de mit enged a pályázat, az a 
folyamatos egyeztetések alapján, illetve a feltérképezések alapján úgy ítélem meg, 
hogy változhat. Így történt ez az elmúlt hónapban elfogadott pályázatainknál is. Jelen 
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pillanatban az elvekről kell dönteni, arról, hogy a zöld város pályázaton kívánunk-e 
indulni. Az elképzelés le van írva, meg van fogalmazva. Nagyon jónak tartom a 
közlekedési park, a szabadtéri edzőpark megvalósítását, valamint a parkolók, illetve a 
kerékpárút kivitelezését. A pályázat előírja, hogy gazdasági funkciót is kell belevinni, 
ami pedig magától értetődő, hiszen van egy Start mintaprogramunk, ahol vannak 
olyan elemek, amelyeket itt tudnánk értékesíteni. A lakossági megkeresések, illetve 
képviselői javaslatok alapján lett összeállítva az anyag a hivatal részéről és ezzel 
indulnánk neki a pályázatnak. A kizáró okokat természetesen a kollégáim figyelembe 
veszik, nekünk is el kell azt fogadnunk, ha végül is az jön ki, hogy csak egy 
akcióterületet fogadnak el.  
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Amennyiben a legutolsó verzió vészjóslóan reális, akkor itt van mit átgondolni. Azért 
kérdeztem ezt most, mert általában az szokott történni, hogy az előterjesztés után jön 
a visszautalás, a testület elfogadta. Nagyon nem szeretném, ha most a testület biankó 
csekket adna olyasmire, amelyben egy nagyon magas megnyerhető összeg nagyon 
pazarló, mondjuk úgy, hogy nem költséghatékony elköltéséről van szó. Ettől én 
sokkal izmosabb, markánsabb elemeket szeretnék javasolni. Egyik ilyen a kollégium 
energetika, a másik pedig a gyógyfürdő energetikai része, mert az, ami most ott 
tapasztalható, az abszurdum. Azt, hogy mire van lehetőség vagy mire nem, azt nem 
tudom, de nagyon rosszul néz ki, ennyi pénzt adnak olyasmire, ami szerintem néhány 
10 mFt-ból megoldható. (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Nem szóltunk még egy nagyon fontos részről, a Bezerédi utca rehabilitációjáról. 
Vannak ott is problémák, nem értem, hogy ez képviselő úrnak miért nem fontos.  
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
A pályázatban lehetőség van cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítésére. A 
Bocskai utcán van egy cserjesáv, de én oda fákat is el tudnék képzelni, sőt szeretném, ha 
ültetnénk. Irodavezető úr azt mondta, hogy ez a kilátást befolyásolja, de én ezzel 
abszolút nem értek egyet, tudok hozni esetleg felvételeket arról, hogy vannak olyan 
speciális növésű fák, amelyeknek formája alakítható, nem túl magasra növők, nem túl 
terjedelmesek. Mindenképpen javasolnám, hogy ahová kerékpárutat létesítünk, ott 
valamilyen zöld felületet is létesítsünk, hiszen a tűző napon nem a legkellemesebb 
kerékpározni úgy, hogy még ivókút sincs mellette. Ebből a pályázatból azt hiányolom 
leginkább, hogy a már meglévő útjaink mellé is kellene zöldövezetet biztosítani. Sok 
esetben az útépítés, illetve kerékpárút építés azzal jár, hogy fákat kell kivágni, ezek 
visszapótlása most Püspökladányban nem megalapozott. Ezt figyelembe lehet-e venni 
ebben a pályázatban? A gazdasági tevékenységgel kapcsolatban, amelyet a pályázatnak 
magában kell foglalnia, van két profittermelő módozat is, amely egyik sem igazán 
szerepel. Egy kereskedelmi jellegű elképzelés van. Azt sem igazán értem, hogy miért 
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nem a piacon alakítunk ki egy kereskedelmi-szolgáltató házat, ahol frekventált, 
mindenki számára elérhető helyen lenne, nem kívánna nagyobb reklámot? Miért nem 
próbálunk ezen a pályázaton belül a profit-termelés felé elmozdulni? (Letelt az idő.) 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Fásítani lehet, mindössze annyi gondot jelent ez, hogy a 42-es főút közvetlen 
környezete állami tulajdon. Ezek a beruházások viszont csak önkormányzati 
tulajdonon valósulhatnak meg. Nem beszélve arról, hogy a 42-es melletti rész elég 
szűk. Biztosan vannak olyan fák, amelyek tűrik ezt a forgalmat, az aszfalt közé 
beültetést, de nem tudom mennyire kivitelezhető ez a dolog. Most itt ötletelünk, de 
mi kiküldtük a képviselőknek a pályázati anyagot, kértük, hogy x időre a 
javaslataikat nyújtsák be az irodának. Nem jött be egyetlen javaslat sem. Kincses 
képviselő úr egy csütörtöki betekintés alkalmával volt bent, vele beszéltünk erről a 
dologról, de nem jöttek javaslatok, nem igazán kaptunk segítséget.  
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Mely napokon történt ezeknek az anyagoknak a kiküldése és mely napra kérték, 
hogy jelezzünk vissza? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Január 22-én ment ki a levél a képviselőknek, február 5-ig kértük, hogy jelezzenek 
vissza és tegyék meg a javaslataikat. Tértivevényesen ment ki. Azt nem tudom, hogy 
átvették-e vagy sem, de az biztos, hogy a levélkihordók kivitték ezeket a leveleket.  
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A B) főtevékenységi kategória szerint az „…önkormányzat tulajdonban lévő…”, 
„..területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon 
történő megújítása, …”, majd alább „Gazdaságélénkítő tevékenységként 
megvalósulhat:”, és a c) pontban „alulhasznosított vagy használaton kívüli többségi 
önkormányzati tulajdonban lévő épület megújítása, ...”, valamint 2. pontban 
„profittermelő módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása….”. 
Ebben a projektben ott van a mi fürdőfejlesztésünk, csak nem vették észre. Miről 
beszélgetünk tulajdonképpen. 
 
JENEY TIBOR irodavezető 
 
A pályázat a fürdőfejlesztést egyértelműen kizárja. Azt, hogy a fürdő energetikáját lehet-
e fejleszteni, az egy más dolog, de magát a fürdőfejlesztést nem támogatja a pályázat.  
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KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Elnézést kérek, mert a pályázatnak ezt a részét nem olvastam, de hogy a sport- és 
szabadidős kategóriába nem tartozik az uszoda, meg vagyok őrülve. Az 
alulhasznosítás pedig az egyik olyan elem, mivel komfortelem szempontjából nem 
felel meg a XXI. századnak, ezért mivel energetikáról van szó, ezért én azt mondom, 
hogy ezzel kellene nekünk minimum 200 mFt-os nagyságrendben foglalkozni. 
Egyébként nem mondta azt senki, hogy azt az üzemépületet, amelyben most minden 
fajta csövek, generátorok vannak, nem lehet elrejteni a földbe 50 %-ban és akkor ott 
ki lehet alakítani egy szép, természetes környezetet. Jelen pillanatban úgy állunk ott, 
mintha ahhoz nekünk nem szabadna hozzányúlnunk, mert nem betűről betűre azt írja 
a pályázat. A pályázatot lehet kreatívabban értelmezni, csak erre akkor 
visszajelzéseket kell kapnunk, hogy ez így van.  
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Szerencsére ez a pályázati kedv majd lehetőséget ad, legalábbis gondolkodás 
szintjén, hogy milyen területeket fejlesszünk. Nyilván vannak benne olyan árak, 
amelyek igen költségemésztőek. Ilyen az épületenergetika, de ide sorolnám a 
kerékpárút hálózat fejlesztését vagy a parkolók kialakítását, járda felújítását is. 
Megjegyzem, hogy külön ki van emelve a Rákóczi utcai zöldövezet rekultivációja 
vagy rehabilitációja. Ez sem egy olcsó tétel, hiszen azt kell látni, hogy ez a 
növényállomány igencsak elöregedett, lassan már kezd veszélyessé is válni, tehát 
nem halasztható tovább ennek a teljes felújítása. Ez pedig, mivel az egész utca egy 
óriási park, nem lesz kevés költségben sem. Erre figyelemmel kell lennünk. Maga a 
pályázat elég komplex és komplexen is kell nézni. Ha egy kerékpárutat építünk, 
akkor a megfelelő környezetének a kialakítása is a pályázat részét kell, hogy képezze.  
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Ennél a pályázatnál 4,5 mrdFt van a megyére. Nyerhetünk 100 mFt-ot, de akár 800 
mFt-ot is. Amíg nem kapjuk meg azt, hogy mennyit nyertünk, fölösleges itt osztogatni.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
18/2016. (II. 25.) 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-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című kiírás 
keretein belül pályázatot nyújt be. 
 



 49  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/f. Napirend 
 
Szünet után Márkus Gábor alpolgármester nem tért vissza az ülésterembe. Jelenlévő 
képviselők létszáma: 11 fő. 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a gazdaságfejlesztésről szóló előterjesztést is 
megtárgyalta. Ez a pályázat szintén 100 %-ban támogatott. A bizottság az 
előterjesztést támogatja és elfogadásra javasolja. 
 
Márkus Gábor alpolgármester visszatért az ülésterembe. Jelenlévő képviselők 
létszáma: 12 fő. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A támogatás összegből kiindulva, itt jó esetben bruttó 150 mFt-ot lehet látni. Nem 
tudom, hogy a felsorolt Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky utcai épület 
teljes rekonstrukciójára elég lesz-e? Azt mondanám, ha mind a kettőt, a kollégiumot, 
és a kis Petőfit is szeretnénk újítani, akkor a megnyert összeg forrása nagyságában 
kellene majd ezeket a tételeket kezelni. Úgy emlékszem, hogy 2 éve tettünk már a 
kollégium konyhájával kapcsolatban beruházási lépéseket. Azt nem tudom, miben 
felel meg az egyik a másiknak, hogyan egészíti ki egymást, vagy esetleg nem 
akadályozza, zavarja, gátolja-e? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Abban a pályázatban nagyon kevés eszközbeszerzésre volt lehetőség, szinte semmi. 
Ebbe a pályázatba az intézményvezető asszony a konyhatechnológiára gondolt, 
annak a fejlesztése történne meg. 
 
Vélemények 
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KOVÁCS KRISZTINA képviselő 
 
Annak örülök, hogy a Petőfi iskola konyhájának és ebédlőjének felújítására esetleg némi 
remény mutatkozik. Valóban nagyon rossz állapotban van, nem beszélve arról, hogyha a 
mellette lévő intézményt átadjuk, akkor az ott lévő ellátást is, az a célszerű, hogy az 
étkezést onnan oldja meg az intézmény. Mindenképpen támogatom az előterjesztést. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
19/2016. (II. 25.) 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-1.1.3-15 kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés 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 
 
 
4/g. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és támogatásra 
javasolja. Ahogy olvasható az előterjesztésben egyrészt a Debreceni út 1. szám alatt 
lévő költségvetési üzem környékéről van szó, másodsorban pedig a Táncsics utcán a 
volt Heveder mögötti részfejlesztéséről szól. Attól függően, hogy a pályázat mennyi 
összeget enged, nagyobb területre is lehet kiterjeszteni ezt az iparterületi beruházást. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdések 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
A Debreceni út 1. szám alatt lévő költségvetési üzem területének és környezetének a 
fejlesztésével kapcsolatban jelen pillanatban a környezetében van befoglalva, hogy a 
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Zöldhatóság megadta a szilárd hulladéklerakónak a létesítését. Ez befolyásolja-e ezt a 
beruházást esetleg, vagy a keretén belül meg lehet csinálni? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Lenne rá esély, hogy azt is bele lehessen foglalni az ipari területnek a fejlesztésébe. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A bizottságon kialakult abból majdnem egy konszenzus, hogy a prioritási 
sorrendekben mi is lenne a legfontosabb, illetve talán abból is kialakult, hogy a 65 ha, 
az a legtávolabbi cél, mert annyi forrás ebben a pályázatban nincs. Lehetne szűkíteni, 
illetve formálni, ezt az ajánlatot, javaslatot. A 2024/2 és a 2026 hrsz-ú terület, amely 
önkormányzati tulajdon, az a Keleti sor mellett van, elegendő-e mint terület, ahhoz, 
hogy oda az Aranykukorica Kft. települjön? Számítana-e az ipari park vonzereje 
szempontjából az, hogy nekünk itt most egy tőlünk független lehetőség kínálkozik? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Ez egy 4-5 hektárnyi önkormányzati tulajdonú terület. Nem tudom mennyi az igénye 
az Aranykukorica Kft.-nek. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Ha jönnek be a vállalkozók, akik szeretnének az ipari parkban tevékenykedni, milyen 
módon fog kiválasztásra kerülni, hogy ki, hova fog kerülni? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kiss Zsigmond képviselő kérdésére 
 
Nem tudok erre választ adni, az lehet a vezér, hogy akinek a közelében van 
telephelye, akkor az logikus, hogy a mellette lévő területre kerüljön. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Jól hallottam valamelyik képviselő társamtól, hogy bárcsak már ott járnánk? Jó 
lenne, ha ott járnánk és ezek az egyeztetések lennének napirenden. Biztatom a 
vállalkozókat, hogy jelentkezzen és természetesen az egyeztetéseket a hivatallal le 
tudják folytatni. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A Heveder körüli terület is nagyjából egy 5-6 hektáros terület és a kettő közt van egy 
400-500 méter, amely a Kistag nevű kisparcellák. Nyílván az volna az érdek, hogy az 
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összekötő út két oldalán, legalább egy 50-50 méterben, vagy cseretelek, vagy 
valamilyen kisajátítási móddal kellene ezt a területet önkormányzativá tenni. Abban a 
pillanatban már az első kérdésemre is kialakulhatna a válasz, persze, hogyha cégnek 
van hajlandósága. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Mivel a támogatási keret elég tág intervallumok közt van, de azért maradjuk a 
realitások talaján, egy 400-500 mFt-ban lehet gondolkodni. Mindenképpen a 
legfontosabbnak az alapinfrastruktúra kiépítést gondolom, illetve a hiányzó út 
megépítését. Ebből a szempontból a TESCO mögötti terület, az van a legjobb 
pozícióba, mind a gázbecsatlakozás, mind a belvízelvezetés, mind az elektromos 
trafóhoz való közelsége miatt, tehát fajlagos költség tekintetében itt kellene a 
legkevesebbet költenünk a kialakítandó alapinfrastruktúrára. Mivel ebből itt egy 
jelentős önkormányzati terület van, ezért a preferációs sorrendben ez mindenképpen 
a legjobban hasznosítható. Nem kell ehhez SWOT elemzés, de első ránézésre is ez az 
a területrész, amelyikben a legtöbb potenciál van. Kicsit még kiegészítve azzal, hogy 
néhány héttel ezelőtt vált publikussá, közmeghallgatás keretében az autópálya 
nyomvonala, illetve a csomópontja. Ezért a megközelítés szempontjából 
Püspökladány jövőjét tekintve, a legalkalmasabb ipari terület ez. Bármelyik távolabbi 
terület a városon keresztül lehet megközelíteni. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Az elképzelés, amit felvázolt képviselő úr, megállja a helyét. Azért látni kell, hogy a 
vállalkozások hova szeretnének betelepülni. A számunkra az elsődleges az, az 
legyen, hogy a vállalkozások mit igényelnek. Ha képviselő úr is ismer olyan 
vállalkozást, amelyik bővíteni szeretne, biztassa arra, hogy még jöhet. Befogadjuk a 
nyilatkozatokat és egyeztetéseket, hogy hol szeretne, mekkora területre, ez a 
következő lépés lesz. Itt vannak az önkormányzati területeink, ide lehet az ipari 
parkokat elhelyezni, ez a pályázatnak így teljes mértékben megfelel. A 
szándéknyilatkozat kötelező a pályázat beadásához, ezért is a legfontosabb az, hogy 
az igények felmérése után, ezt vegyük figyelembe. 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
20/2016. (II. 25.) 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 
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Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, 
iparterületek fejlesztésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal 
kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/h. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. 2013-ban már 
készült Püspökladányban egy Ökoturisztikai értékek fejlesztése Püspökladányban 
című projekt, amely nagyon jól beilleszthető a mostani pályázatba is. A Vásártér utca 
és a Kaán Károly utca közötti területről van szó. Részletesen le van írva, hogy milyen 
terveket lehet belerakni. Akár a halastavak irányába is lehet majd fejleszteni. A 
bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja. 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Itt is a legjobb megoldást kell majd megtalálnunk pl. ahol az A-1-1 
csatornának a nyomvonalát találjuk, egy kicsit délebbre kellene elmozdítani ahhoz, 
hogy a fürdőnek a bővíthetőségének a lehetőségét ne veszítsük el. Amikor kijön a 
tervezési szakasz, akkor fogjuk meglátni, hogy mennyi az összeg. A bizottság 
elfogadta és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdések 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
A pályázat a fürdő mögötti területre vonatkozik nagyobb részt. A fürdő előtti területet 
esetleg be lehet-e kapcsolni ebbe a pályázatba? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Igen, lehetőséget ad a pályázat. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A bizottságban erről egy kicsit részletesebben beszéltünk. Képviselő úrnak az 
indítványa a belvízelvezető csatorna mozdításával pontosan ezt mutatja. Talán nem a 
Kaán Károly utca közepére kellene parkolóhelyet építeni, hanem a fürdő előtti 
parkolóhelyeket kellene korszerűsíteni és bővíteni, onnan gyalog, kerékpárral 
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megközelíthetővé kellene tenni a tavat. Van az ügynek egy másik vége a Kaán 
Károly utca, Árpád utcától kifele vezető szakasz, illetve az 5-ös, 6-os tó, amelyet 
szintén ebben a pályázati lehetőségben kellene megújítani, valamint a Kaán Károly 
utca belvízelvezető csatornájának azt a 300 méterét a lehetőségek szerint lefedni. Ha 
a kerékpárút gondolatot ide rakjuk, akkor az azt mutatná, hogy az Árpád utcai 
kerékpárúttól a lefedett csatorna tetején ki lehetne jutni a 6-os, 5-ös tavakig. Ez lenne 
a racionalitás, amelyiket ez a lehetőség most rejt. Van-e erre így gondolati lehetőség? 
Valamilyen akadály van-e ennek útjában? 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Pályázatból valósult meg ez a csatorna. Megkerestük a pályázat akkori kiíróját, hogy 
nincs-e akadálya ennek, levélben közölte, hogy nincsen, tehát a csatorna lefedhető. 
Ugyanakkor megkerestük a vízügyi hatóságot, hogy van-e valami hatóság 
engedélyezési eljárási dolga ennek, ő is úgy nyilatkozott, hogy nincs, de szabályosan 
kell megtörténnie, a víz lefolyását nem akadályozhatja. Nagyon oda kell figyelni a 
lefedésnél, ahogy bizottsági ülésen is említettem, jó teherbírással és biztonságosan, a 
csatornának a jól takaríthatóságát figyelembe véve kell megtörténnie, de elvileg 
lehetséges ez a megoldás. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Ebben a pályázatban látom először, amit már rég említettem, ivókutak 
elhelyezésének a lehetősége. Ez bele kerül-e valamilyen formában? Javasolnám, 
hogy minden kerékpárút szakasz mellé, mivel lassan összeáll az egész hálózat, akár 
Püspökladányt is körbe kerékpározhatjuk, megfelelő helyeken pihenőhelyeket, illetve 
vízvételi lehetőséget kellene biztosítani. Az ivókutak nagyszerű lehetőség lenne erre, 
nem közkutakra gondolok. Bele szeretném építeni a pályázatba, ha van rá lehetőség. 
 
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Az akcióterületen belül maradva, ez a déli városrészt érintené. Azon a részen lehet, 
amit a pályázat is érint. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Az igényelhető támogatás összege minimum 50 mFt, és maximum 1000 mFt. Ebből a 
kérelmek várható száma nagyon nehezen számolható ki. Ugyanazt a problémát 
tapasztalom, mint egy hónappal ezelőtt, csak szeretném jelezni, hogyha 50 mFt az alsó 
limit a 2,2 milliárd az 44 pályázatra lenne elegendő, itt meg 5 a maximális pályázatok 
száma. Sajnos a felső 1 milliárdos kategóriában szeretnék a pénzeket kisorolni. Abban 
az esetben, ha oda, akkor kevés a kérelmek befogadásának a száma, tartok attól a 
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ténytől, hogy ebben az 500-600 mFt nem realizálható. Emlékeim szerint 300 mFt 
körül volt az előző, de ott meg nem jönnek ki a kiírás szerinti számok. Nem tudom 
eldönteni azt, hogy, aki kiírta a pályázatot, milyen kalkulációt használt? (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Nem tudjuk megmondani, hogy mi alapján számoltak. Mi a kiírás szerint állítottuk 
össze az előterjesztést, a lehetőségeket felsorolva, ahogy elmondta képviselő úr egy 
ilyen pályázatunk már volt összeállítva. Ez nagyon jól illeszkedik ebbe a fejlesztésbe, 
ebbe gazdaságfejlesztésnek is szerepelnie kell és a hozzászólásokból hallhattuk, 
további bővítéseket tesz lehetővé. Most arról kell döntést hoznunk, hogy beadjuk, 
vagy nem. Azt, hogy mennyi támogatást fogunk kapni, nem tudjuk megmondani. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ismét utalnék arra, hogy a prioritási sorrend mennyire lényeges, annak ismeretében, 
mennyi pénzt fognak tudni erre biztosítani számunkra. Nagyon nem lenne jó, ha a 
felsorolás szerinti sorrendben történnének a dolgok, mert akkor lehetséges, hogy 
fontosabb, a turisták számára nagyobb megelégedést okozó gondolatok nem jutnának 
benne helyre. Itt van egy kérdés, hogy hol vannak a turisták, mert ezt a pályázatot 
megint azoknak találták ki, ahol szép nagy fedett fürdőkomplexum van és annak 
perifériális kiegészítésére kiváló. Ez az a pályázat, ami konkrétan kizárja a 
fürdőfejlesztést, jön az a kérdés, mikor van az a pályázat, amikor nem zárják ki a 
fürdőfejlesztést. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a kormány eldöntötte, hogy az a 
10-15 gyógyfürdő az éljen boldoguljon… 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Ez az előterjesztés a fürdő tó fejlesztésével kapcsolatos, illetve gazdasági 
tevékenységek bevonását célozza. Véleményeket várok.  
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Azért is támogatható ez az előterjesztés, mert a turisztikai attrakciók számának a 
növelése, annak megfelelő reklámozása vonzó lehet a turisztikai szolgáltatásokat 
igénybevevők számára. Növelheti a hozzánk látogatókat és a szolgáltatások 
igénybevevők számát. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Ez az, aki nem tudja, hogy mit beszél. A turisztikai vonzerő az, az, amikor valamire, 
ami attrakció, arra oda jön egyszerre 3000-5000 ember. Nálunk egy egész nyáron 
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érkezik ennyi turista a kempingbe, ennyi a mi turizmusunk. Az alapproblémát abban 
látom, azt beszéltük, fontosnak is tartom, meg is fogom szavazni, hogy az 5-ös, 6-os 
tó állapotának javításával ott kialakuljon a püspökladányiak számára egy pozitív 
vonzó tényező, de ez egy vidékit csak akkor érdekel, ha családtag és éppen erre jár. 
Ezért nem fog ide utazni senki. Ezért tartom sajnálatosnak, elképesztőnek, hogy 1000 
mFt-os nagyságrendben adnak olyanoknak, akiknek már az előfeltétele meg van és 
nem akarnak adni olyanoknak, akiknek az előfeltétele hiányzik. Nem akarom érteni, 
ezt a kormányzati logikát, hogy ezt miért így kell előadni, mint, ahogy ezt teszik. 
Gyakorlatilag 10 pályázatban körbelövöldöztünk mindent, csak az, az egy hiányzik 
belőle, ami nekünk a legfontosabb lenne. Megnéztem az összes Széchenyi 2014-
2020-ast, egyben sincs lehetősége az ilyen nagyságrendű településnek, konkrét 
fürdőfejlesztésre… 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Erről a pályázatról beszéljünk. Megvonom Öntől a szót képviselő úr. 
 
Dombi Imréné polgármester 2. alkalommal vonta meg a szót Kincses László 
képviselőtől, aki bekiabálva tovább mondja a magáét.  
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Visszautasítom a személyeskedő megnyilvánulását. Erre nem így kell reagálni. Az 
pedig kétségtelen tény, ha bármivel tudjuk növelni a városunk vonzerejét, az hatással 
lehet a turisztikára is. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 12 igen. 
 
21/2016. (II. 25.) 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-1.2.1-15 kódszámú, Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 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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4/i. Napirend 
 
TÓTH LÁSZLÓ képviselő 
 
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. Mindenki emlékszik rá, hogy legutóbb két részben történt meg ez a 
részbeni módosítás. Az állami szervek úgy ítélték meg, hogy nincs szükség 
környezeti vizsgálat lefolytatására. A bizottság támogatja a határozati javaslatban 
foglaltakat. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 fő nem szavazott. 
 
22/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Püspökladány Város Helyi Építési 
Szabályzatának és Szerkezeti- valamint Szabályozási Tervének – teljes 
eljáráshoz kapcsolódó - részbeni módosításának, az államigazgatási szervek 
által megküldött vélemények alapján megállapítja, hogy a környezeti vizsgálat 
elkészítésére nincs szükség. 
 
A Képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően felhatalmazza a kidolgozót, hogy tájékoztassa az érintett környezet 
védelméért felelős szerveket a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/j. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Ez egy hozomány, 
amikor 2009-ben a Püspökladány Holding Kft. átadásra került. Ennek 
maradványként, mint ahogy az előterjesztésben is olvashatták, 2010 óta az 
önkormányzatnak, illetve a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-nek 
is a mérlege tartalmazta ezt a típusú követelést. A könyvvizsgálói jelentés kérte, hogy 
egyszer és mindenkorra rendezve legyen. Ez egy technikai jellegű dolog, 100 %-os 
önkormányzati tulajdonban van a kft. Célszerű rendezni, hogy senkinek a mérlegét 
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ne torzíthassa el ez az eredmény, ezért van szükség a követelés elengedéséről. A 
bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Kérdések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A vagyontárgyakat legutóbb mikor értékelték fel, vagy minősítették? A leírási 
kulcsok kapcsán, mikor történt döntés, vagy történt-e döntés, valamilyen változtatás 
irányába? Bizottsági ülésen utaltam rá, hogy tudomásom szerint van 3 
önkormányzati lakás, amelyik a Városüzemeltető Kft. tulajdonában van. Vagy miben 
van? Tulajdonában nehéz, de valami történt 2009-ben, ami miatt ez így alakult. Ha 
már ilyen gesztusokat gyakorolunk a kft.-énk felé, akkor ennek az ügyletnek a 
keretébe be lehetne vonni és vissza lehetne helyezni önkormányzati tulajdonba ezt a 
3 szolgálati lakást. 
 
PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Vagyontárgyak értékbecsléséről, felértékeléséről nem tudok információt nyújtani. Ez 
egy követelés állományról szól, ami 2009-ben keletkezett. Mind az önkormányzat, 
mind a kft-nek a mérlegéből való kivezetéséről van szó. Ez egy követelésről szóló 
előterjesztés. 
 
VARGA LAJOS igazgató az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Ezt már megbeszéltük bizottsági ülésen, erre nem tartunk igényt, hiszen ugyanúgy 
funkcionál, mint a többi önkormányzati szociális lakás. Jelenleg is azok a lakók 
laknak benne, akiket a képviselő-testület jóváhagyott. Ez viszont a kft. tulajdonában 
van, hiszen amikor volt a telekértékesítés, a telekértékesítésből felszámolt szociális 
lakásokban lakókat el kellett helyezni és ebből a telekértékesítésből vásárolta, akkor a 
jelenlegi lakásokat, ingatlanokat a Holding Kft., ezért vannak a Városüzemeltető Kft. 
tulajdonában. Ezek az ingatlanok jegyző úrnál, vagy irodavezető úrnál megnézhetők, 
hiszen felértékelésre kerültek, a jelenlegi piaci értékük kevesebb, mint az általunk 
nyilvántartott érték. Az általunk adott érték abból adódott, ahogy annak idején 
megvásárlásra, felújításra kerültek. Áron alul nem lehet átadni az önkormányzatnak, 
azon az áron, ami a kft. nyilvántartásában szerepel minden további nélkül. Jelenleg is 
azok a lakók vannak benne, meg ezután is azok lesznek benne, akiket a bizottság, 
illetve a képviselő-testület jóváhagy. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Pontosan ebből fakadhat egy olyan gond, hogy 2008-2009 óta vonszolunk magunkkal 
egy történetet. Ha már 2012-ben megtörtént az összevonás, illetve a Holding Kft. 
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megszüntetése, akkor érthetetlen, hogy miért nem tettük meg egy lépcsőben az 
egészet. Azért kérdeztem a minősítésre, vagy felértékelésre rá, mert teljesen abszurd, 
hogy egy 2009-es, a világgazdasági válság legmélyebb pontján lévő, állapotú 
felértékelést vonszolunk magunkkal 6-7 éven keresztül. Ebbe biztos van irrealitás és 
nem tudom milyen jogi lehetőség van, úgy felértékelni ezeket a vagyontárgyakat, 
amelyből nyilvánvaló, hogy az értékcsökkentés esetleg változhat, amely után látunk 
egy tiszta képet? Ha ez papírmegoldás is, ilyen alapon mondhatnánk, hogy mindegy, 
de egyáltalán nem az, hiszen a kft.-nek ezentúl is maradnak vagyontárgyai, az azzal 
kapcsolatos értékcsökkenés az hatásos. (Letelt az idő.) 
 
PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő kérdésére 
 
Ez a követelés állomány a 2008-2009-ben fennálló vagyonkezelői szerződésből ered, 
annak az elszámolásából keletkezett. Egy követelés állományt felértékelni, nem 
igazán tudom, hogy kezeljem. 2009-ben keletkezett egy 65 119 772 Ft-os követelés 
állomány, ami azóta le lett csökkentve, már közel 40 mFt-tal, a maradék 25 mFt 
követelésről kell döntést hozni, hogy elengedésre kerül vagy nem. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Bizottságon is jeleztem, talán már nem érhet senkit sem váratlanul, de a határozati 
javaslat megdöbbentő megállapítással fejeződik be, hogy a követelést 2015. 
december 31. napjával tesszük meg, ma pedig február 25-e van, tehát visszamenőleg. 
Volt decemberben ülésünk, akkor nem tárták elénk ezt a határozati javaslatot. Most 
viszont mindenképpen szabálysértő módon járunk el, hogy visszamenőleg 
határozunk. Nem szeretném megismételni, hogy erre irodavezető asszony mit 
mondott, nem is szeretném, ha ő is megismételné. Ha azt nyilatkozta januárban, 
amikor a költségvetés módosítás decemberi II. ütemtervet tárgyaltuk, hogy mi január 
31-ig lezártunk minden pénzügyi fejezetet, akkor nem tudom, hogy februárban miért 
van még nekünk mindig mozgásterünk ide-vagy oda. Különös tekintettel arra, hogy a 
Városüzemeltető Kft. majd csak áprilisban fog beszámolni, azért az ő mozgáskörére 
biztos másabb hatással van, mint a miénkre. Ennek ellenére is azt mondom, hogy ez 
a határozati javaslat, így törvénysértő. 
 
PANDUR ERIKA irodavezető 
 
A 2015. évi beszámoló mind az önkormányzatnál, mind a Városüzemeltetőnél egy 
folyamatban lévő aktuális teendő. A Magyar Államkincstár felé az önkormányzatnak 
március 19-ig kell elszámolni, a testület felé pedig jogszabály szerint április 30-ig. 
Jelen pillanatban is a beszámoló készítésében vagyunk. Januárban igen, én azt 
mondtam, hogy pénzügyileg helyre kell tenni az előző évi költségvetést, viszont az 
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egy pénzforgalomra vonatkozott. Ez a követelés egy állományi, pénzügyi fogalom, 
és ezt a beszámolóban kell majd helyretenni. Azért van a december 31-e megjelölve, 
hogy a 2015. évi beszámoló, mind az önkormányzatnál, mind a Kft.-nél már ez 
alapján készülhessen. 
 
GRUBERNÉ SLÁMER ERZSÉBET gazdasági vezető 
 
Amit irodavezető asszony elmondott, arról a bizottsági ülésen már beszéltünk. A 
Városüzemeltető Kft-nek 2016. február 28-a a beszámolás készítési időpontja. 
Minden olyan gazdasági esemény, ami a 2015-ös évet érintheti és 2016. február 28-
ig a tudomásunkra jut, azt a 2015-ös évre kell elszámolni, ezért kértük azt, hogy ez a 
dátum december 31-e legyen. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
A jogszabályalkotásban van az a bizonyos hatályba lépés fogalom. A képviselő-
testületi határozat az nem jogszabály, az egy egyedi önkormányzati testületi döntés, 
de tételezzük fel, hogy jogszabály. Miért nem jogszabálysértő? Mert azt mondja ki a 
jogalkotásról szóló törvény, hogy visszamenőleges hatályt csak akkor lehet 
eszközölni, ha az nem kötelezettséget ír elő, hanem kvázi jogot, lehetőséget teremt. 
Ez egy pénzügyi jogi lehetőség, amely pénzügyileg, mind a kft., mind az 
önkormányzat részére a pénzügyi helyzetet rendezi. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Olyan országban élünk, ahol a kormány olyan háttéranyagokat készíttet, amelyben 
elképesztő megállapítások olvashatók, mind például az, hogy az önkormányzati 
korrupció és eladósodási hajlam nem csökkent… 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Megvonom Öntől a szót képviselő úr. Követelés elengedéséről van szó.  
 
Dombi Imréné polgármester 3. alkalommal vonta meg a szót Kincses László 
képviselőtől, aki bekiabálva tovább mondja a magáét.  
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 nem. 
 
23/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 25/2012. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet alapján elengedi a Püspökladányi Városüzemeltető és 
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Gyógyfürdő Kft.-vel szemben fennálló 25 923 836 Ft összegű követelését 2015. 
december 31. napjával. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
4/k. Napirend 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az előterjesztés 
arról szól, hogy a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat eddig 
Püspökladány Bessenyei u. 12. szám alatt volt bejegyezve, most pedig a Gárdonyi 
Géza utca 2 szám alatt lesz. Ennek az irodahelyiségnek a bérleti díja havi 50 000 Ft 
lesz, ami tartalmaz minden költséget. Ennek megfelelően kell változtatnunk az 
együttműködési megállapodásunkon, erről szól az előterjesztés. A bizottság 
elfogadásra javasolja. 
 
Kérdések 
 
FENYVES VIDOR képviselő 
 
A Bessenyei út 12. szám alatt irodájuk tulajdonosa felmondta a bérleti szerződést. 
Eddig ezért mennyit fizettek? Az előterjesztés nem tartalmazza ezt az összeget. 
 
PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta 
 
Fenyves Vidor képviselő kérdésére 
 
A Bessenyei utca 12. szám alatti ingatlannak a bérleti díja rezsivel együtt 35 000 
Ft/hó volt. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Az 50 000 Ft ennyi pluszt jelent, vagy csak a különbözetét kell érteni, azt a közel 
15 000Ft-ot, amivel többe fog ez nekünk kerülni? A költségvetésben számukra 
elkülönített pénz az eddig fedezte azt a 35 000 Ft-os bérleti díjat. Most ez egy plusz 
50 000 Ft-os és arra a költségvetés által támogatott összegre rájövő plusz összeg, 
vagy csak a 15 000 Ft-tal növekszik meg a számukra kiutalásra kerülő összeg? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Előterjesztés 2. pont 2016. március 1. napjától havi 50 000 Ft. Január, február 35 000 
Ft, amit irodavezető asszony mondott, március 1-től havi 50 000 Ft. 
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DURÓ FERENC képviselő 
 
Jó lett volna, hogyha itt van elnök úr, szerettem volna kérdést feltenni neki. Többen 
jelezték, hogy elég nagy a zűrzavar, meg hangoskodás egész nap, az iroda előtt. Ez a 
közmunkaprogramnak valami telephelye is egyben, miért vannak ott közmunkások 
naponta? A Gárdonyi utca 2. szám alatti ingatlanról van szó, ez a volt 11-es kocsma. 
Nem lehetne megszüntetni, hogy értelmes munkavégzéssel töltsék a napjukat, ne ott 
álljanak? Nem tudom mi köze a közmunkához ennek az irodának? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Megkeresés érkezett, hogy felmondják a szerződést az egyik telephelyen és 
átköltözésre kerül március 1-től. Jelen pillanatban ott mi van, azt nem tudom, lehet, 
hogy előkészülnek. Ha március 1-től bérleti díjat fizet a nemzetiségi önkormányzat, 
akkor ott feladatokat, fogadóórákat kell, hogy ellásson, tartson, megvannak azok a 
szabályok, amelyeknek nekik meg kell felelni. Ez március 1-jével nem lehetséges, 
hanem kötelező. Egy szerződés az kötelezi őket. 
 
FENYVES VIDOR képviselő 
 
2016-ra a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása 
570 000 Ft. Ennyi van erre az évre megszavazva. Akkor, hogyha kiszámoljuk, hogy 
ők még kérnek 50 000 Ft-ot, miért kell még támogatni őket? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Fenyves Vidor képviselő kérdésére 
 
Jelzés érkezett az önkormányzat felé, hogy március 1-től többe fog kerülni az, az 
ingatlan, amelybe átköltöznek. Maga a költségvetési rendelet, a bizottságok 
megtárgyalták, január, februárra, az eredetileg elfogadott megállapodás szerint a 
35 000 Ft-ot tartalmazza, de március 1-től a pénzügyes kollégák már az emelt 
összeggel számoltak. Amennyiben nem kerül elfogadásra március 1-től ez az 50 000 
Ft, azon a soron, amit képviselő úr említ, maradványként fog szerepelni. 
 
Vélemények 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
2017-ben ez 600 000 Ft lesz, mert ezt a két hónapot oda kell pótolni, ha nem több. 
Úgy látszik, így vagyunk, hogy az önként vállalt feladatainkban valamit 
visszafogunk, valamit meg nem. Példának okáért a Kossuth Olvasókörnek az éves 
támogatása az nem változott, az egyházak támogatása nem változott, ez meg, ha úgy 
tetszik, bemondásra változik. Ellenőrizte valaki, hogy reális az, az értékkülönbség, 
amit most elénk tártak, vagy sem. Nem az, hogy soknak tartom, félreértés ne essék, 
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csak egyáltalán megtörtént-e annak a szabályossága, hogy ők elköltöztek valamilyen 
indokkal, odaköltöztek valahova. Azt nem tudjuk, hogy milyen előzményei voltak 
mindennek. Amit pedig választottak vagy találtak, az pedig ennyivel nagyobb-e, 
arányos-e? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Néhány napirenddel ezelőtt tárgyaltuk a város rehabilitációs pályázatunkat, amit 
képviselő úr elég erősen kritizált. Ez a pályázat lehetőséget adhat arra, amennyiben 
sikerül megnyernünk, hogy egy közösségi házat tudjunk kialakítani, ahol az 
önkormányzat is tudna működni. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Véleményem szerint, mivel ezek a bérleti szerződések általában vonatkoznak arra is, 
hogy mennyivel hamarabb kell bejelenteni, azt, hogy vissza szeretne venni a 
tulajdonos a bérleményt a bérlőtől, azt általában 2-3 hónapban szokták megállapítani. 
Jelen esetben is ebben a szerződésben lenni kellett egy ilyen bekezdésnek. Ha 
valóban így történt, akkor ez az esemény már jóval korábbra tehető, mint a mostani 
testületi ülésünk. Ha a költségvetés tárgyalása során tudtuk azt, hogy ennek az 
önkormányzatnak erre a segítségre lesz szüksége, akkor igazából nem értem, hogy 
miért a költségvetés elfogadása után kell hozni erről egy olyan határozati javaslatot, 
amit már a költségvetésben elfogadtunk, hiszen odaítéltük nekik azt a támogatást, 
ami szükséges az iroda fenntartásához. Ha ez így történt meg, akkor megint arra kell 
utaljak, amire már itt többször utaltunk, hogy visszamenőlegesen hozunk egy olyan 
döntést, ami valójában már megszületett, hisz már oda is ítéltük az összeget. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Egyrészt vannak olyan szerződések, amelyek azt mondják, hogy a felek szabad 
akaratukból állapodnak meg bizonyos feltételekben. Lehet élni a szerződés 
felmondási határidejével, de általános szabály a Ptk.-ban, hogy van olyan, hogy 
azonnali hatályú felmondás. Ez nem csak a bármelyik fél által elkövetett okból lehet, 
harmadik okból is megtörténhet. Ez az előterjesztés azért kellett, hogy a képviselő-
testület elé kerüljön és azért nem kellett, hogy a költségvetés elé kerüljön, mert maga 
a támogatási összeg megemelése, az a költségvetési rendeletbe épült be. Ez pedig 
miről szól, a két önkormányzat közötti megállapodásnak a szöveges módosításáról, 
amit majd a nemzetiségi önkormányzat elnöke és polgármester asszony aláír. 
Változott a telephelyük, változott a támogatás összege, ezeket kötelező jelleggel a 
megállapodásban át kell vezetni. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
Látható, nem volt véletlen, hogy kezdeményeztem volna az előre helyezését a 
napirendnek. Ezzel sikerült is valamilyen zavart a Fideszben okozni, hiszen 5-en 
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végül is már majdnem oda hajlottak, ahova kellett, 2-en pedig bizonytalanok voltak, 
tartózkodtak. Ez nem volt ahhoz elég, hogy időben tárgyaljuk akkor, amikor 
mindenki jobban odafigyelt volna rá. A költségvetéshez tartozó tételként tárgyaltuk 
volna, most pedig kénytelen vagyunk rabolni a nézők idejét, azzal, hogy 
megmagyarázzuk mindazt, amit nem tettünk meg akkor egyetlen pillanattal szinte 
automatikusan. Nem a tartalomról van szó, hanem az ügyrendiségről van szó. Azzal 
szeretném lezárni, hogy ez az, ami hiányzott 2012. december 17-e és 2013. február 
26-a között, a Bentlakásos Otthon tervének végleges elfogadásával és költségeinek 
meghatározásával kapcsolatban. Ott ugyanis ezt elhagytuk, hogy külön napirendbe 
tárgyaltuk volna, és emiatt van ez a bizonyos … (Letelt az idő.) 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző 
 
Egyetértek képviselő úrral, tényleg ne raboljuk a nézők idejét, mert sokan nem 
szokták végignézni az ülést. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez az előterjesztés a 
két önkormányzat között létrejött megállapodásnak abbéli korrigálásához szükséges, 
ami a költségvetéshez kötődő döntés során keletkezett. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
 
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás 
 
24/2016. (II. 25.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladányi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1. A preambulum 2. mondatának második felében az alábbiak szerint 

módosul a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat címe: 
 „4150 Püspökladány, Gárdonyi G. u. 2.” 
2. A megállapodás 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 „Püspökladány Város Önkormányzata 2016. március 1. napjától havi 

50.000 Ft irodai fenntartási költséggel támogatja a Püspökladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot saját irodájának fenntartásában.” 

 
Határidő:  2016. március 1. 
Felelős:  Dombi Imréné polgármester 
 
 
Kérdések 
 
DURÓ FERENC képviselő 
 
Két kérdéssel visszakanyarodnék a polgári bálra. A lakosok felé, a félreértések elkerülése 
végett, ki ítéli oda ezt a polgári díjat? Ki döntötte el, hogy ingyen jeggyel ki lép be a bálra?  
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Többször foglalkoztunk már azzal is, hogy a gólyavári erdő nagyon szemetes. 
Véglegesen mikor lesz kitakarítva?  
 
A város közterületeit járom, sok helyen tapasztaltam, hogy nagy mennyiségű fát vágtak 
ki a közmunkások,a városüzemeltető Ezek a fák, hova kerülnek és mi lesz a sorsuk? 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Duró Ferenc képviselő kérdésére 
 
Polgári díjjal kapcsolatban nem sok mindent tudok elmondani. Van 
Püspökladányban számtalan olyan civil szervezet, egyesület, amely a saját maguk 
által megalkotott SZMSZ szerint működnek. Ebben meghatározzák mikor, milyen 
időszakonként találkoznak, milyen díjakat és milyen elismeréseket tudnak adni, mit 
tartanak fontosnak. Ez minden egyesületnek a saját kompetenciája, jogszabályi 
kereteken belül, SZMSZ alapján. Ahogy beszéltük már a polgármesteri jelentésnél a 
székeket kérdezték, az, az intézményvezető kompetenciája, hogy van-e olyan szék, 
amit el tudnak kérni, illetve igénybe vehető.  
 
A gólyavári erdővel kapcsolatban valóban így van, ahogy képviselő úr elmondta. 
Volt már rá az elmúlt évek során alkalom, hogy rendbetételre került. Ugyanúgy, 
ahogy az elmúlt években ezzel kapcsolatban fogunk tudni segíteni. Ha képviselő úr a 
szemét összeszedésre gondol, a projektünkben, amit elfogadtunk a napirendi 
pontjainknál, a költségvetésben is szerepeltetjük az új Start mintaprogramot, 
lehetőség lesz arra, hogy az ilyen területeken összeszedjük a szemetet.  
 
Fák kivágásával kapcsolatban nem tudom megmondani pontosan, hogy mikor volt 
az egyeztetés, október, vagy november hónapban, amikor a hivatalban itt volt a 
Városüzemeltető Kft., a hivatal dolgozói, illetve a rendőrségnek a munkatársai. A 
rendőrségnek feladata jelezni az önkormányzat felé, hol tapasztalja azt, hogy nem 
belátható egy-egy útszakasz. Volt ezzel kapcsolatban egyeztetés, hogy a rendőrség 
hol javasolja a fáknak a ritkítását, illetve a gallyazását az útszakaszokon. Jelzések is 
érkeztek a lakosság részéről, a lakótelepet említem, annyira felnőttek a fák, hogy 
eltakarják a világítást. Történtek gallyazások, legjobb tudomásom szerint ez a 
önkormányzati területre, a volt KÖZKÉV területre került kihordásra. A másik 
programban lévők pedig ezt fel fogják dolgozni, aprítékolásra kerül. 
 
BALÁZS SÁNDOR képviselő 
 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtők összeszedésre kerültek. A 
szigeteknek mi lesz a sorsa, lebontásra kerülnek-e?  
 
A KEKSZ iroda beköltözött az Ifjúsági Házba. Fizetnek-e valami bérleti díjat a 
helyhasználatért? Nekik van egy faházuk, amit pályázati úton nyertek, sokáig volt az 
Ifjúsági Ház udvarán, és most nem található ott. Hova lett? 
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Balázs Sándor képviselő kérdésére 
 
Tavalyi évtől elindult a szelektív hulladékgyűjtés a házaknál. Megkezdődtek a 
hulladékgyűjtő szigeteknek a felszámolásai. Igen, van a szigetekkel elképzelés. 
Tűzoltóságtól érkezett egy megkeresés az elmúlt évben, ők úgy látják, hogy ezek a 
szigetek egy virágágyásként üzemelhetnének. Az alapelképzeléseink közt ez 
szerepelne. Elmondták a kollégák az elképzeléseiket, nagyon dekoratívak lehetnének, 
hogyha meg tudna valósulni. Reméljük beváltja az elképzeléseinket, nem fogja oda 
csalogatni, azokat a hulladéklerakókat, akik ez idáig is nagy számban vitték a 
hulladékszigetekhez a hulladékgyűjtők mellé a szemetet. 
 
A bérleti díj az egyesület és az intézményvezető közötti megegyezés kérdése. Ha egy 
egyesületnek pályázati forrásból bármilyen eszközbeszerzése megvalósul, az, az ő 
tulajdona. Ami az Ifjúsági Háznak az udvarán volt, az nem az egyesületnek a 
tulajdona. Az egy felajánlás volt, az, az egyesület, akiről ma már nagyon sokat 
hallhattunk, ő ajánlotta fel ezt a faházat. 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A költségvetési koncepció tárgyalásánál, felmerült egyfajta bevétel növelési 
lehetőségként, az adónemek áttekintése. Januárban kaptunk is egy tanulmányt az 
adócsoporttól, amelyben elég részletes dolgok szerepelnek és mint tanulságos 
dokumentumot, azt javaslom minden képviselő társamnak, hogy őrizzük meg. A 9. 
oldalán található egy rendelet, amely érdekes módon nem került elénk. Mi 
motiválhatta a városvezetőjét, amikor utasítást adott a tanulmány elkészítésére? Mi 
motiválta, amikor a tanulmány megismerése után lemondott az adóemelésről?  
 
Amikor a városszerkezeti tervmódosítás napirend volt, akkor én nem nyomtam 
gombot és nem kezdtem el mondani azt, amit most fogok. A „püspökladányi 
Mészáros Lőrinc”-ek 3. fejezete következik. Miután a múlt hónapban ezt a kifejezést 
alkalmaztam az akkori kérelmezőkre, beadványozókra, kaptam tőlük egy 
megkeresést, amely diplomatikus mederben való félreértés, értelmezés volt. Nem 
csak ennyi történt, adtak nekem egy kéziratos papírt, amelyre vonatkoztak a 
kérdések. Amennyiben minden települési önkormányzatnál, az állami földeknek 
úgymond megvásárlása kapcsán jegyzői hatáskörben történik valamilyen igazolása 
annak, hogy az illető, aki vásárolni szándékszik jogosult, vagy sem. Ha nem, kérem a 
korrigálását. Hogyan történhet az meg, hogy Püspökladány területén 20km-nél 
távolabb lakó személyek, illetve 80 év feletti személyek, igen jelentős 100 hektáros 
területekhez juthattak vagy jutottak? Ez az utóbbi konkrétum.  
 
A megszerzett püspökladányi földek után mennyi adót fognak fizetni 
Püspökladánynak? 
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő első kérdésére 
 
2015 decemberében kellett megtárgyalnia az önkormányzatnak nem csak nálunk, 
hanem minden önkormányzatnál, ami egyébként nem kötelező feladat most már, 
hogy milyen elképzelései vannak az önkormányzatnak a következő évben, milyen 
lehetőségeket lát, milyen feladatokat vállal önként Ahol nem részletesen, de magát az 
elveket felvázolta a pénzügyi iroda az önkormányzat felé, hogy milyen lehetőségek 
vannak. Valóban kidolgozásra került a koncepcióban, de elfogadásra nem került, a 
pénzügyi iroda javaslatot tett a képviselők felé, hogy milyen bevételszerző 
lehetőségei vannak az önkormányzatnak. Itt adót is lehet emelni, de egyébként nem 
arról szól a tanulmány, amit minden képviselő megkapott, hanem milyen 
adónemeknek a bevezetését teszi lehetővé a jogszabály. A pénzügyi irodának 
kötelessége leírni, hogy milyen mozgástere van az önkormányzatnak a bevételek 
terén. Nagyon örülök annak, hogy a képviselők nem tettek ilyen javaslatot, sem adó 
emelés, sem új adónem bevezetése terén. Annak külön örülök, hogy a költségvetés 
elfogadásánál új adónemeknek a bevezetése nem történt meg. A koncepció egy 
lehetőséget vázolt fel a képviselőknek, de maga a költségvetés nem számol ilyennel, 
sőt az önként vállalt feladatoknak a megtartása mellett döntött a képviselő-testület. 
 
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő második kérdésére 
 
Megérkeznek hozzánk az ezzel kapcsolatos okiratok, ezek ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott 
okiratok. Ma már annyi a hivatalnak a teendője, hogy a vásárlási igényeket, kérelmeket a 
hirdetőtáblán 15 napra kifüggessze. Ezt követően a kifüggesztés napját, a levétel napját rá 
kell vezetni a dokumentumokra és ezeket kell a jegyzőnek aláírni és a bélyegzőjével ellátni. 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Említésre került a 20 km-es körzet és a 80 éven felüli személyek, ha Képviselő úr tud 
ilyen személyről, akkor tegye meg a szükséges lépéseket ezzel kapcsolatban. 
 
PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta 
 
Kincses László képviselő harmadik kérdésére 
 
A megszerzett földek után nem tudok olyanról, hogy adót fognak fizetni nekünk. 
 
 
Közérdekű bejelentések 
 
KINCSES LÁSZLÓ képviselő 
 
A múlthét során jegyzőkönyvezést kértem jegyző úrtól és észrevételeimet 2 oldalba 
összefoglalva az újtelepi szennyvíz beruházással, és a Bentlakásos Otthonnal kapcsolatos 
betekintési anomáliákat írtam fel benne. Pontosan csak kettő körét, mert az összes többi a 
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pénzügyi bizottsághoz eljuttatott kérdésekből fejthető fel. A szennyvíz beruházással 
kapcsolatos koordinációs egyeztetések jegyzőkönyveire vonatkoztak a feljegyzéseim. 
Egészen pontosan arra, hogy a jegyzőkönyvek sorából hiányzik 2013-ból egy, 2014-ből 
pedig négy darab jegyzőkönyv és a 2015-ös évből az összes jegyzőkönyv hiányzik. Az 
önkormányzat nincs birtokában az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvnek, miközben tudom, 
hogy több koordinációs értekezlet volt és néhányon én is részt vettem. A Bentlakásos 
Otthonnal kapcsolatban pedig a beszerzésekbe próbáltam betekinteni, miközben alapban 
le kell szögezni, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezetnek közbeszerzést kellett volna 
lebonyolítani és ezt nem tette, óriási közbeszerzési törvénysértés történt. A beszerzési 
szabályokat pedig, hogy úgy mondjam, foghíjról követte el, nem részletezném, mert az 
írás ott van jegyző úrnál, ez tudható. Mindenesetre olyan szabálytalansági eljárások 
zajlottak itt nyártól-novemberig, amelyben bizonyos építési anyagok beszerzése hogyan 
történt, amely mindenképpen felveti a hanyag és hűtlen kezelés gondolatait. 
 
1 hónappal ezelőtt Rásó János alpolgármester úr, éppen valamilyen minősítésbe fogott, 
úgy látszik, hogy ez a politikai feladata, ezen már nem lepődöm meg. Azt viszont 
kifejezetten visszautasítom, hogy Ön olyannal vádol meg engem, amit nem, hogy nem 
követtem el, hanem pont az ellentétét tettem. Arra utaltam a Bentlakásos Otthon 
koordinátorának megbízási szerződése kapcsán, hogy miért nem bontottuk fel akkor, 
amikor az építő céggel megszakadt ez a bizonyos kiviteli szerződés. Ő akkor eléggé 
hetykén akkor is azt mondta, hogy én már akkor is képviselő voltam, miért nem 
jeleztem. Legyen szíves keresse elő a 2014 februári jegyzőkönyvet és találja meg 
benne azokat a mondatokat, amelyek úgy kezdődnek, hogy „már 2 héttel korábban 
jeleztem alpolgármester úrnak, hogy ebből az építkezésből nem lesz határidőre semmi, 
miért kell nekünk a koordinátor szerződését fenntartani?”. Mivel, akkor sem kaptam rá 
reakciót, semmilyet, így 2 teljes éven keresztül zajló hűtlen kezelés folyt az ügyben. 
Ön polgármester asszony ismételten beleesett abba a bűnbe, ami miatt most a 
törvényszék előtt áll az ügy. Hűtlen kezelésnek hívják. Ön újabbat, és újabbat követ el. 
Ön 4 mFt-ot fizetett ki jogtalanul. Rásó alpolgármester úr pedig asszisztál hozzá és 
rágalmaz. Legyenek szívesek vonják le a következtetéseket. (Letelt az idő.) 
 
DOMBI IMRÉNÉ polgármester 
 
Azt, hogy miért nem bontottuk fel a szerződéseket, képviselő úr is nagyon jól tudja. Az, 
hogy a vállalkozó milyen anyagi helyzetbe került, sem én, sem a képviselő-testület tagjai 
nem tehetünk róla. Mindent behoztunk a képviselő-testület elé és döntések vannak erről. 
Képviselő úr ismételten rágalmazza, vádolja, számon kéri akár alpolgármester urat, akár 
engem. Állok mindennek elébe, visszautasítom a rágalmazásokat. 
 
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester 
 
Két hétvégi programról szeretnék említést tenni. Az egyik a Csenki Imre Alapfokú 
Művészeti Iskola által szervezett program, amely 3 estén át teltházas koncertet adott a 
Művelődési Központban. Aki ott volt és látta, azt hiszem egyetért velem, hogy csodálatos 
program volt, amely bemutatta az iskola gyermekeinek, tanulóinak, illetve a tanároknak a 
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tudását. Mutatta azt az értéket, amit képesek létrehozni közösen. Köszönettel tartozunk a 
szervezőknek és a résztvevőknek, ezért a csodálatos hétvégi programért.  
 
Abban a szerencsében volt részünk vasárnap, hogy a China Orientra Gestra nevű 
pekingi zenekar, amely két koncert között a budapesti Kínai Nagykövetségen tartandó 
és a Debrecenben megtartott koncert között, kíváncsiságból megállt nálunk egy rövid 
időre. Itt utalnék arra, amit egy korábbi előterjesztés során a turisztikai vonzerővel 
kapcsolatban mondtam, hogy azért álltak meg, mert hallottak a településünkről és 
kíváncsiak voltak rá milyen Püspökladány. Megpróbáltunk nekik egy programot 
mutatni. Nagyon sajnálom Kincses képviselő úr, hogy Ön ezt másképp gondolja, de 
ezt ők mondták, azt hiszem viszik a hírünket tovább, hiszen Magyarországon egy 
komoly kínai közösség van, ahol a településnek a jó hírét megismerhetik és tovább 
adhatják. Reméljük, hogy többen is fognak hozzánk látogatni. 
 
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester 
 
A decemberi Jubileumi ülésről, ahol az 1990-ben felállt testület tagjaival együtt töltöttük 
el a délutánt a Városházán és a múlt hónapban megrendezett városi évfordulóról 
szólnék. Pártállástól függetlenül elismerésüket kifejező vélemények jutottak el hozzám 
azoktól, akik a rendezvényeken részt vettek. Az első felálló testület tagjainak pedig 
rendkívüli módon jólesett a gesztus. Mindenki jó véleménnyel van a jelenlegi és az első 
testület utáni testületek működéséről is. Fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjam. 
 
DR. LENTE PÉTER képviselő 
 
A Batthyány utca elején a sövények ritkítása, a fák felgallyazása megtörtént a 
biztonságosabb közlekedés érdekében. Köszönöm szépen az ott élőknek a türelmét, 
illetve a Városüzemeltető Kft.-nek az aktív közreműködést. 
 
KISS ZSIGMOND képviselő 
 
Az Újtelepről sokan megkerestek az elmúlt időszakban, hogy megint sok kóbor kutya 
található az utcákon. Ennek érdekében jelezném a lakosságnak, hogy amikor találkozik 
a kutyával, minél hamarabb jelezzék a Városüzemeltetőnek az ügyeleti számán, mert 
csak akkor tudnak konkrétan és hathatósan intézkedni. Egyébként minden héten 
ellenőrzik a területet minden fele, de, ha nincs kutya, akkor nincs mit befogni. 
 
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   


