
BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK 
 

a képviselő-testület 2022. április 28-i ülésének napirendjeihez  
 

 
I. Szociális és Egészségügyi Bizottság  
 
3. Napirend 
A Bizottság az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
4. Napirend 
A Bizottság a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ 2021. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és támogatásra 
javasolja. 
 
5/j. Napirend 
A Bizottság az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását 

megtárgyalta, és az egy főre jutó jövedelem határ öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 900 %-ra történő emelésével javasolja elfogadásra. 
 
 
Átruházott hatáskörben hozott döntés: 
 
A Bizottság önkormányzati bérlakás határozott idejű bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta egy esetben a lakásbérleti szerződést 
fél év időtartamra 2022. május 1. napjától 2022. október 31. napjáig újra megállapította.  

 
A Bizottság az első lakáshoz jutás támogatása iránti kérelemről szóló előterjesztést 
megtárgyalta, kettő esetben a támogatást megállapította.  
 

 
 
II. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  
 
5/a. Napirend 
Az ebrendészeti tevékenységről készült előterjesztést a bizottság nem támogatja. 
 
5/b. Napirend 
Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 11/2016. (VI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítását a bizottság támogatja.  
 
5/c. Napirend 
A Püspökladányi Városi Köztemető 2021. évi üzemeltetéséről készült tájékoztatót a 
bizottság tudomásul vette. 
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5/d. Napirend 
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2021. évi beszámolóját a bizottság 
nem támogatja.  
 
5/e. Napirend 
A Püspökladány, 0752/3. hrsz-ú külterületi út elnevezését a bizottság támogatja. 
  

 
A bizottság Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező utánfutó értékesítését 
támogatja. 
 
Papp Zoltán Csaba Püspökladány, Klapka u. 21. sz. alatti lakos ingatlan használati kérelmét 
a Püspökladány, 064/33. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan a bizottság 
támogatja azzal a módosító indítvánnyal, hogy 2.000 Ft/körbála összeget fizet meg a terület 
használatáért. 
 
A bizottság nem támogatja a Start mezőgazdasági program keretén belül tartott juhállomány 
értékesítését. 
 
Szabó Sámuel Püspökladány, Dózsa Gy. u. 102. sz. alatti lakos ingatlan használati kérelmét 
a Püspökladány, 0280/116. hrsz-ú ingatlan meghatározott területére vonatkozóan, a 
bizottság nem támogatja. 
 
 
III. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  
 
5/a. Napirend 
Az ebrendészeti tevékenységről készült előterjesztést nem támogatja. 
 
5/c. Napirend 
A Püspökladányi Városi Temető 2021. évi üzemeltetéséről készült tájékoztatót nem fogadja 
el. 
 
5/d. Napirend 
A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának 
jóváhagyásáról készült beszámolót nem fogadja el. 
 
5/g. Napirend 
A TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú „Püspökladány város egészségügyi 
alapellátásának fejlesztése” című projekthez kapcsolódóan a DDM-FAMILY Kft. által 
felajánlott kártérítésről készült előterjesztést támogatja azzal, hogy a határozati javaslat első 
bekezdésének vége egészüljön ki az alábbi szövegrésszel: 
…, az építési munkákat 2022. októberi 31-ig teljesíti. 
 
5/h. Napirend 
A követelések elengedéséről készült előterjesztést elfogadásra javasolja. 
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5/i. Napirend 
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete intézményvezetői beosztásának ellátására 
irányuló pályázat kiírásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
 
A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2020. évben elvégzett belső ellenőrzése 
intézkedési tervében foglaltak megvalósítása tárgyában végzett 4/2021. sz. 
utóellenőrzésének belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi az alábbi kiegészítéssel: 
- A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény vezetője gondoskodjon az 1 éven túli 

lejárt tartozások behajtására vonatkozó intézkedések megtételéről. 
 
 
A civil szervezetek támogatása tárgyában 2020. évben elvégzett belső ellenőrzés intézkedési 
tervében foglaltak megvalósítása tekintetében végzett 5/2021. sz. utóellenőrzésének belső 
ellenőrzési jelentését tudomásul veszi 
 
 
IV. Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
5/k. Napirend 
A bizottság a Csenki Imre néptanító díj kitüntetés adományozására, Kovács Józsefné tanítót 
javasolja. 
 
 
Átruházott hatáskörben hozott döntései: 
 

A Bizottság a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és a Házirendjét megtárgyalta és véleményezi jogával élve az abban foglaltakat 
jóváhagyta. 

 
A Bizottság a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Margaréta Bölcsőde Szervezeti 
és Működési Szabályzatát és Házirendjét jóváhagyta. 


