
BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 
 

a képviselő-testület 2021. augusztus 26-i ülésének napirendjeihez  
 
 
 

I. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  
 
4/b. Napirend 
A bizottság támogatja Püspökladány 2022-2036. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 
terveinek jóváhagyását. 
 
4/c. Napirend 
Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő térfigyelő kamerák fenntartását a 
bizottság támogatja. 
 
 
II. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 
3. Napirend 
Az önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
4/a. Napirend 
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2021. I. féléves beszámolóját 
tudomásul veszi azzal a kiegészítéssel, hogy 2021. szeptember 15-ig a Kft. 

- készítsen 2021. december 31-ig szóló rövid távú üzleti tervet, mely tartalmazza, hogy 
mennyi forrásigénye van, milyen felhasználási célra, valamint 

- készítsen az elkövetkező 2 évre vonatkozó koncepciót, üzleti tervet. 
 
4/d. Napirend 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről szóló előterjesztést támogatja az alábbi 
kiegészítéssel: 

- a határozati javaslat első bekezdésének mondata folytatódjon az alábbi szövegrésszel: 
„azzal a feltétellel, hogy az előterjesztésben foglaltak kerüljenek megküldésre az 
Állami Számvevőszék részére.” 

 
4/e. Napirend 
Az intézmények átszervezésének véleményezéséről szóló előterjesztést támogatja az alábbi 
kiegészítéssel: 

- a határozati javaslatban az „intézményátszervezést hajt végre.” szövegrész helyett 
„intézményátszervezést tervez végrehajtani.” szövegrész szerepeljen. 

- a határozati javaslatban szereplő dátum 2021. szeptember 22. legyen. 
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III. Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
4/g. Napirend 
A Bizottság a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezetői álláshelynek 
betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban 
foglaltakat elfogadásra javasolja. 
 
4/k. Napirend 
A Bizottság a költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az 
önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete 3. melléklet I.1.41. során szereplő 
köznevelési tartalékalap felhasználásával kapcsolatban a 10.583.130.- Ft összeget a 
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény tagintézményei közül a legszükségesebb 
nyílászárók cseréjére javasolja. 
 
 
A Bizottság javasolja, hogy Püspökladány Város Polgármestere egyedi kérelem alapján a 
Vasútbarát és Értékőr Egyesület szervezésében 2021. szeptember 10-én megrendezésre 
kerülő VI. VETERÁN és AKTÍV VASUTAS TALÁLKOZÓ megnevezésű rendezvényét 
100.000.- Ft összegű támogatásban részesítse. A támogatás felhasználására az ajándékozás, 
bérleti díj, hangosítás és szórólapok készítését javasolja. 
 
 
IV. Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
4/h. Napirend 
A Bizottság a feladat-ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az 
abban foglaltakat elfogadásra javasolja. 
 

4/i. Napirend 
A Bizottság a feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, 
az abban foglaltakat elfogadásra javasolja. 
 

4/j. Napirend 
A Bizottság a szociális tárgyú rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
4/k. Napirend 
A Bizottság a költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, az 
önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete 3. melléklet I.1.42. során szereplő szociális 
tartalékalap felhasználásával kapcsolatban a 3.080.571.- Ft összeget az önkormányzat 
általános tartalékalapjába, a maradék 6.141.884.- Ft összeget pedig gépkocsi vásárlásra és az 
újtelepi városrész térfigyelő kamera beszerzésre javasolja felhasználni. 
 
A Bizottság zárt ülésen hozott döntése: 
4/l. Napirend 
A Bizottság a szakemberek részére kiutalható szolgálati lakásokról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadásra javasolja. 
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A Bizottság zárt ülésen átruházott hatáskörben hozott döntései: 

 
A Bizottság az első lakáshoz jutás támogatása iránti kérelmekről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, hat esetben a támogatás odaítéléséről döntött. 
 
A Bizottság az önkormányzati bérlakás iránti igény elbírálásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, kettő esetben a kérelmezőket nyilvántartásba vette. 
 
A Bizottság egy esetben önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának megállapításáról 
döntött. 
 
A Bizottság az önkormányzati bérlakás határozott idejű bérleti szerződésének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta kettő eseten a szerződést 1 év 
időtartamra meghosszabbította. 
 
 
 


