
K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. november 3-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
47/2021. (XI. 3.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Püspökladányi 

Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft 100 %-os tulajdonosa a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbi döntést hozza: 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. könyvvizsgálójának – 

Megyesi Tibor, 5008 Szolnok, Ybl Miklós u. 13. szám alatti lakos – megbízását nem 

vonja vissza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lajos polgármester 

  Elek István Gábor ügyvezető 
  
 
 
Püspökladány, 2021. november 3. 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
 
 
Ea.: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. november 3-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
48/2021. (XI. 3.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott véleményezési 

jogkörében eljárva az 1. számú melléklet szerinti Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ által megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolai felvételi 

körzetekkel egyetért, továbbá a 2. számú mellékletben szereplő adatok alapján 

tájékoztatást ad a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszámáról intézményi bontásban. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy az általános iskolai felvételi körzetek 

véleményezéséről szóló döntéséről tájékoztassa a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központot. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Lajos polgármester  

  
 
 
Püspökladány, 2021. november 3. 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
 
 
Ea.: 
 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. november 3-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
49/2021. (XI. 3.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 

püspökladányi székhelyű hivatalára vonatkozóan 2021. december 23-tól 2021. 

december 31-ig (7 munkanap) igazgatási szünetet rendel el.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet 

és feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek 

esetében a folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság 

tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: szövegben, illetve folyamatos 

Felelős:  Keserű László jegyző  

  
 
 
Püspökladány, 2021. november 3. 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
 
 
Ea.: 
 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. november 3-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
50/2021. (XI. 3.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdés a) pontja és (4b) bekezdése 

értelmében 

1. kezdeményezi, hogy a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ esetében a gazdasági szervezet feladatait 

2022. január 1-jétől a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal lássa el; 

2. felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának 

előkészítésére és annak a társulási települések részére történő megküldésére. 

 

Határidő: 1. pont 2021. december 31. 

 2. pont 2021. november 17. 

Felelős: Tóth Lajos polgármester 

 Keserű László jegyző 

 Zics Tamás megbízott intézményvezető 

 Tornyi Anita intézményvezető 

  
 
 
Püspökladány, 2021. november 3. 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
 
 
Ea.: 
 

 

 
 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. november 3-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 

  
51/2021. (XI. 3.) önkormányzati testületi határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti intézményi 

gyermekétkeztetés és rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak 

ellátása értelmében 

1. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény által üzemeltetett konyhákat 

2022. január 1-jével átadja Püspökladány Város Gazdasági Ellátó 

Szervezete üzemeltetésébe; 

2. felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának 

előkészítésére; 

3. elrendeli Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és a 

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény részére, hogy a vagyonátadást 

az intézmények között, a leltárt, a beszámolót és mérleget készítsék el 2021. 

december 31. fordulónappal; 

4. felhatalmazza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetét az 

átvételre kerülő konyhák működési engedélyének rendezésére; 

5. felhatalmazza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetét és a 

Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézményt, hogy a konyha személyi 

állományának átadásával kapcsolatos munkaügyi feladatokat végezzék el; 

6. felhatalmazza Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetét az 1 fő 

gazdasági munkakör megszüntetésére, 1 fő gazdasági dolgozó áthelyezésére 

a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatalba, valamint 5 fő üres 

konyhai álláshely megszüntetésére. 

 

Határidő: 1. pont 2021. december 31. 

 2. pont 2021. november 17. 



2 

 3. pont 2021. december 31. 

 4. pont 2021. december 31. 

 5. pont 2021. december 31. 

 6. pont 2021. december 31. 

Felelős: Tóth Lajos polgármester 

 Zics Tamás megbízott intézményvezető 

 Balázsné Tóth Katalin megbízott intézményvezető 
   
Püspökladány, 2021. november 3. 
 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
 
 
 
Ea.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2021. november 3-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 

 
52/2021. (XI. 3.) önkormányzati testületi határozat 
 
1. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. §-a alapján, Püspökladány Város 

településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 

részbeni módosításával egyetért, elkészítéséhez hozzájárul.  

2. A tervmódosítás költségét az önkormányzat fedezi. 

3. A Településrendezési eszközök módosításának tárgya: 

a) Püspökladány, belterület 3326-3329; 3330/1-2; 3332-3338; 3612/1-2; és a 

3613-3624 hrsz-ú ingatlanok kertvárosias lakóterületből (Lke) kisvárosi 

lakóterületbe (Lk) kerülnek átsorolásra. 

b) A Püspökladány, belterület 493/2 és 492/1 hrsz-ú földrészletek közti 

telekhatár-rendezés kapcsán az építési övezetek közti határ módosítása. 

c) A Püspökladány, külterület 0270 hrsz-ú útból leágazó, meglévő – 0276/146 

és 0276/113 hrsz-ú földrészleteket érintő – közlekedési terület kiszabályozása, 

valamint a telephely közlekedési kapcsolatának rendezése.  

d) A HÉSZ módosítása a megrendelővel egyeztetve. 

 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

Felelős:  Tóth Lajos polgármester 
  
Püspökladány, 2021. november 3. 
 
 
 
Kivonat hiteles: 
 
 
 
Ea.: 


