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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény VI. fejezet 116. 
§-a rendelkezik a gazdasági programról, miszerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési 
elképzelésit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi 
önkormányzat felelős. 
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 

azt meghaladó időtartamra szól. 
A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket 
és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 
összhangban – tartalmazza különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő  hat 
hónapon belül fogadja el. 
Tudjuk azt, hogy jelenleg milyen helyzetben élünk, ami átformálja nemcsak személyi 
életünket, az ország, de az önkormányzat működését, életét is. 
A koronavírus-járvány miatt a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletében a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről döntött. 
A felhatalmazást az Alaptörvény 53. cikke alapozta meg, mely alapján rendkívüli 
intézkedések bevezetését is elrendelheti a Kormány. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
A hatáskör gyakorlásának korlátja, hogy a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati 
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről. 
Veszélyhelyzet esetében a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése 
érdekében intézkedni. Így többek között a határidőkhöz kötött döntések meghozatalában. 
Mindezt viszont a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő 
joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és döntéseinek mindenkor meg kell 
felelni a szükségesség és arányosság követelményeinek. Így többek között a polgármester 
dönthet az önkormányzat költségvetése terhére olyan, előre nem tervezett kiadások 
teljesítéséről is, amely feltétlenül szükséges a veszélyhelyzet ideje alatt a megelőzéshez, 
védekezéshez, illetve a károk csökkentéséhez. 
A veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testület döntheti el, hogy mely 
polgármesteri döntéseket helyezi hatályon kívül, illetve melyeket hagy meg változatlanul. A 
helyi rendeletek módosítása esetén indokolt, hogy ezekről a képviselő-testület döntsön, abban 
az esetben is, ha a polgármester döntését változatlan formában kívánja hagyni. A képviselő-

testületnek a felülvizsgálati jogkörében meghozott döntéseinek visszamenőleges hatálya 
nincs. A döntések során arra van mód, hogy a polgármester bármely módon (e-mail, telefon, 

stb.) kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét. 
Mindezeket fontosnak tartottam ismertetni a kialakult járványhelyzet, a veszélyhelyzet 
elrendelése alapján kialakult önkormányzati működés eddig nem alkalmazott formája miatt. 
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Március 11-e óta egy sor Kormányrendelet jelent meg, többek között mind az élet- és 
egészségvédelmet, a gazdaságot, az egészségügyet, az önkormányzati működést érintően. 
Ezek a rendelkezések már most érintik az önkormányzatok idei költségvetését (pl. 
adóbevételek, zárszámadás) és nem lehet előrevetíteni, hogy a következő időszakban, években 
a járványvírus milyen hatást eredményez az ország és ez által, az önkormányzat 
költségvetésében, működésében. A működés alatt többek között értem az intézményi és a 
gazdasági szférát is. 

Lényeges kiemelni, hogy az önkormányzat idei költségvetését „alapvetően” át kell dolgozni 
(adóbevételek alakulása, gazdasági társaságok finanszírozása, az állami támogatások várható 
alakulása). Fontos szem előtt tartani a munkahelyek megtartását, a családok megélhetését, 
figyelemmel a szociális ellátó rendszerünk teherbíró képességére. 
 

I. 

Bevezető 

 

A gazdasági program az önkormányzat választási ciklusra vonatkozó feladatait, célkitűzéseit, 
a kötelező és önként vállalt feladatait tartalmazza a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 
figyelembe véve a Kormány célkitűzéseit, önkormányzati politikáját, a helyi társadalmi, 

környezeti, gazdasági adottságokat, valamint a térségi és országos fejlesztési koncepciókat.  
A gazdasági program a 2019. októberi önkormányzati választásokkal felálló, új 5 éves 
önkormányzati választási ciklus idejére szól. Készítése során kiemelt szempont volt, hogy az 

előző önkormányzat által megkezdett és jelenleg hasznosnak ítélt, a város fejlődése 
szempontjából indokolt elképzeléseket tovább folytassa. 
Fő célja, hogy Püspökladány meglévő és lehetséges gazdasági-pénzügyi forrásait áttekintse, 
azokat a település fejlődése szolgálatába állítsa, vonzóvá téve a várost az itt élők, az ide 
érkezők, a befektetők, a beköltözni szándékozók számára.  
A gazdasági programban és a településfejlesztési tervben meghatározott célkitűzések 
eléréséhez szükséges az anyagi források feltérképezése és lehetőség szerinti előteremtése. 
Ezek elsősorban önkormányzatunk saját bevételei, valamint a bevonható Európai Uniós és 
hazai fejlesztési források.  
A fejlesztési források biztosítása során külön nehézséget okoz, hogy az önkormányzat saját 
forrásai átfogó, nagy fejlesztések megvalósítását nem teszik lehetővé, az uniós és hazai 
pályázati lehetőségek pedig nem minden esetben esnek egybe városunk fejlesztési 
elképzeléseivel.  
Az elkövetkező időszak Európai Uniós, a hazai és megyei programok, az ehhez kapcsolódó 
források jelenleg még nem teljes körűen ismertek, de önkormányzatunknak és intézményeinek 
készen kell állniuk az előre nem látható és tervezhető változásokra.  
 

II. 

Helyzetelemzés 

 

Püspökladány a megyeszékhelytől 50 km-re délre, Hajdú-Bihar megye és Jász-Nagykun-

Szolnok megye határán található kisváros. Természeti, földrajzi adottsága viszonylag jó, a 
megyeszékhely közelsége a további iparfejlesztéseket befolyásolja. 
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A település demográfiai jellemzői az országoshoz hasonlóak, a lakosságszám folyamatosan 
csökken, a születések és halálozások egyenlege negatív, a lakosság elöregszik, a vándorlási 
különbözet is évek óta negatív. 
 Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatai évről évre nőnek a lakosság anyagi és 
egzisztenciális helyzete miatt. Igaz ez a megállapítás még akkor is, ha nőtt a minimálbér, és 
csökkent a tartós munkanélküliség.  
A település infrastruktúráját tekintve továbbra is fejlesztési igény a belterületi utak, járdák 
folyamatos felújítása, a csapadékvíz elvezetés, az önkormányzati lakáscélú bérlemények 
üzemeltetése. 
A közszolgáltatások megfelelően működnek, az önkormányzati intézmények (óvoda, 
bölcsőde, tájékoztató központ, településüzemeltetés, családsegítés, gyermekjóléti feladatok, 
egészségügyi alapellátás) megfelelő színvonalon biztosítják a lakosság ellátását, melyhez az 
önkormányzat az állami támogatáson és az intézmények saját bevételein túl jelentős 
támogatást nyújt. 
 

III.  

A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők 

 

1.Az önkormányzat a gazdasági program összeállításakor az alábbi szempontokat vette 

figyelembe: 

- a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit 
- a várható uniós pályázati lehetőségeket 
 - a megyei területfejlesztési programot 
 - a város adottságait, a lakosság igényeit 
- az önkormányzat vagyoni helyzetét, pénzügyi kondícióit 
 - a képviselők, bizottsági tagok, a településen működő intézmények, civil és egyéb 
szervezetek javaslatait. 

 

2. A helyi gazdaságpolitika alapelvei 

 - Legfontosabb célkitűzés a település népességmegtartó képességének javítása, a 
népességfogyás megállítása, a népesség esetleges növelése. E célkitűzés megvalósításának 
eszköze a befektetésekre alkalmas, közművesített területek biztosítása munkahely-teremtés 
érdekében, az önkormányzati lakásgazdálkodás, és lakástámogatási rendszer átalakítása, az 
idős korosztály lakhatási és gondozási feltételeinek megteremtése. 
- A város térségi szerepkörének növelése érdekében erősíteni kell a térségi kapcsolatokat, az 

önkormányzati feladatellátásban a környező településekkel együtt kell működni. 
- Továbbra is fontos célkitűzés a város turisztikai fejlesztése, az ehhez kapcsolódó 
lehetőségek kihasználása, együttműködő partneri kapcsolat fenntartása az önkormányzat és az 
ágazathoz tartozó vállalkozások között. 
- Az elmúlt évek gazdálkodása következményeként városunkak nincs a fejlesztésekhez 
jelenleg rendelkezésre álló saját erő, a nagyobb forrásigényű fejlesztésekre alapot kell 

képezni. Éppen ezért a fejlesztések megvalósítása nagyban függ az uniós és hazai pályázati 
lehetőségektől.  
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- A pályázati célok megvalósítása után elsődleges szempont a működési költségek 
csökkentése, az önkormányzati támogatás kiváltása. 
- Az ismert munkaerő-piaci viszonyok változásával komoly problémát jelent – elsősorban a 
településüzemeltetés területén - a megfelelő szakember létszám, a piacképes bérek biztosítása.  
- Városunk erősségének tekintjük, hogy az önkormányzattal együttműködő vállalkozások, 

civil szervezetek, oktatási intézmények, egyházak, magánszemélyek a városért dolgoznak, 
pozitívan formálják arculatát, segítik az önkormányzati feladatok megoldását. Ezt a értéket 
meg kell őrizni, a településen belüli együttműködést szélesíteni szükséges. 

 

IV.  

A pénzügyi feltételrendszer helyzetét alapul véve 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az ágazati 
jogszabályok is kötelező önkormányzati feladatellátást írnak elő. 
Az ehhez szükséges forrást alapvetően állami hozzájárulások és támogatások biztosítják, 
illetve a fejlesztések, és beruházások terein az EU-s források is. Szeretném megjegyezni, hogy 
vélhetőleg az EU-s gazdasági helyzet, várható helyzete miatt az EU-s források mértékében, 
elosztásában is várhatóak változások. Tehát számolhatunk az eddig érvényes szabályozó 
rendszer működésének a változásával. A folyószámlahitel igénybevételével a ciklusban is 
számolni kell. Minden lehetséges pályázati alap igénybevételére (működés, beruházás) fel kell 
készülnünk. 
A saját bevételek vonatkozásában az önkormányzat legnagyobb volumenét képező helyi 
adóbevételek vonatkozásában kiesés várható a gazdasági program indításakor (iparűzési adó, 
idegenforgalmi adó, gépjármű adó). A hatályos adójogszabályokat alkalmazva törekedni kell 

az önkormányzatot megillető adók beszedéséről, behajtásáról. 
A gazdasági programban szereplő elképzelések megvalósítása érdekében keresni kell az 
Európai Uniós és a hazai forrásokat. Az éves költségvetések megalkotásakor fejlesztési 
tartalékalap képzése célszerű. 
 

V. 

VÁROSFEJLESZTÉS 

 

A hazai, Európai Uniós támogatású beruházásokat akár az önkormányzati források 

bevonásával tovább kell folytatni. Ez vonatkozik mind az intézményhálózatra, fejlesztésekre, 
de a város közterületeinek, közút- és járdahálózatának fejlesztésére, a közterületek rendben és 
tisztán tartására. Az utakkal, kerékpárutakkal és járdákkal kapcsolatosan fontos a meglévő 
burkolt utak megerősítése és az úthálózat folyamatos korszerűsítése, burkolattal történő 
ellátása. A megelőzésre is hangsúlyt kell fektetni, pl.: utak, járdák melletti padkák rendezése a 
megálló vizek levezetése érdekében.  
Felül kell vizsgálni a városban még útalappal, úttal, járdával nem rendelkező utcákat,  
meghatározva a kiépítés sorrendjét. Törekszünk a belterületi és külterületi kerékpárút hálózat 
bővítésére. 
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Azokkal a közműszolgáltatókkal, akik a város és a lakosság szolgáltatásait biztosítják (áram, 
ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás) erősebb kapcsolatot kell tartani, elsősorban a felmerülő 
problémák megoldása érdekében. Ezért szükséges felülvizsgálni, áttekinteni a korábban 
megkötött szerződéseket, és a magasabb szintű jogszabályi keretek között az önkormányzat 
részére a lehető legjobb szerződési formákat érvényesíteni. 
A fejlesztéseket rangsorolni kell, és a szükséges forrásokat kiaknázva végre kell hajtani az 
alábbiak szerint: 

- Az intézményeink energetikai korszerűsítése. 

- A bel- és csapadékvíz-védelmi rendszer feltérképezése, ütemezett karbantartása. 

- A város közvilágítási rendszerének korszerűsítése.  

- 200-300 fő befogadására alkalmas rendezvény és kiállítócsarnok kialakítása. 

- A város lakásgazdálkodásának áttekintése, új lakáspolitikai koncepció kialakítása. 
 

 

Terület- és Településfejlesztési Programok 

 

TOP – 1.4.1 -15-HB1-2016-00014 azonosítószámú „Püspökladányi Egyesített Óvodai 
Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás 
segítéséért” című projekt 

Margaréta Bölcsőde (Honvéd u. 12.) bővítése két bölcsődei csoporttal: 

A férőhelyek száma 24-ről (2 x 12 fő) 48-ra módosul, erre úgy adódik lehetőség, hogy a 
meglévő bölcsődei részhez bővítmény épül meg két bölcsődei szobával és a hozzá kapcsolódó 
kiegészítő helyiségekkel, a meglévő helyiségeket figyelembe véve. A tervezett elrendezésnél 
közös előtérből közelíthető meg a régi és az új rész. Az előtérből nyílik az akadálymentes 
WC. A hulladéktároló és szemetes átkerül a bővítésbe, a régiekből raktár lesz, ami a 
közlekedő használatát nem zavarja. 

Margaréta Bölcsőde, Szivárvány Óvoda: 

Akadálymentesítés, azbesztmentesítés (hullámpala tetőfedés cseréje a Margaréta bölcsődénél 
és a Szivárvány óvodánál) energiahatékonysági intézkedések megvalósítása, megújuló 
energiaforrások alkalmazása, nyílászárók cseréje, eszközbeszerzések, melyek épületen belüli 
és kívüli (terasz árnyékolás kialakítása) felújításokat jelentenek. 

Napfény Óvoda esetében napelem telepítés és akadálymentesítés valósul meg.  

 

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú „Püspökladány város egészségügyi 
alapellátásának fejlesztése” című projekt 

A fejlesztés kizárólag az alapellátást nyújtó praxisok és körzetek fejlesztésére irányul. A 
Kossuth utca 1. szám alatti épület fejlesztése (felújítása és emeletráépítése, eszközbeszerzése), 
illetve a jelenleg egy másik épületben (Petőfi u. 5-7.) működő 6 területi védőnői és 2 
iskolavédőnői szolgáltatás egy épületbe integrálása képezi a projekt tárgyát. A projektben egy 
közel 200 m2 alapterületű új épületrész kerül kialakításra emeletráépítésként, ahol 
gyermekgyógyászati rendelők és ügyeleti helyiségek kerülnek kialakításra. 

A meglévő gyermekgyógyászati épületrész helyén, a földszinten 6 védőnő számára védőnői 
szolgálat kialakítása valósul meg körülbelül 140 m2-en, továbbá a földszinten a jelenlegi 
ügyeleti részen megtörténik az iskolavédőnők számára szolgálati helyiség kialakítása. 



 7 

 

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 azonosítószámú „Kerékpárút fejlesztése Püspökladány” 
című projekt 

A Kossuth utca - Kálvin tér, valamint a Vasút utca – Táncsics utca mentén kerékpárút kerül 
megépítésre 1640 méter hosszúságban a hozzá kapcsolódó közműfejlesztésekkel egyetemben. 

 

TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00021 azonosítószámú „Püspökladány csapadékvíz-elvezető 
rendszerének fejlesztése vízvisszatartással” című projekt 

A Kisfenéki csatorna és az I. szivattyútelep felújítása, és átépítése valamint a II. szivattyútelep 
felújítása és nyomócsővel történő bővítése történt meg a 22-0-0-s és 21-0-0-s csatornák tározó 
terekkel való kibővítése mellett. 

 

TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015 azonosítószámú „A püspökladányi Petőfi Sándor 
Általános Iskola energetikai fejlesztése” című projekt 

A Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5. épületének 
energetikai felújítása valósult meg. 

 

TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú „Zöld város kialakítása 
Püspökladányban” című projekt 

A Rákóczi utca mentén a 6. szám alatti épület teljes felújítása valamint az utca parkjainak 

revitalizációja mellett a Bezerédi lakótelep belső parkja és a Víztorony környéke kerül 
felújításra továbbá játszótérrel,  kresz- és edzőparkkal való bővítése valósul meg, az Északi 
sor és Bodó utcákon megépülő 920 méter hosszú kerékpárrúttal egyetemben. 

 

TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 azonosítószámú „Leromlott városi területek 
rehabilitációja az újtelepi városrészen” című projekt 

Lakófunkciót erősítő tevékenységként a Bartók Béla u. 26. sz., 3115 hrsz. alatt található 
szociális bérlakás felújítása fog megvalósulni. Gárdonyi Géza utca 2. sz. alatti ingatlan 
közösségi házzá történő átalakítása, felújítása továbbá a Fazekas Mihály utca szilárd 
burkolattal történő ellátása valamint a csapadékvíz elvezetése is a projekt tárgyát képezi. 

 

TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú „Szociális városrehabilitációs program 
az újtelepi városrészen” című projekt 

A szociális városrehabilitációs projekteket végig kísérik a közösségfejlesztő programok, 
amelyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a 
tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. A szociális 
munkások folyamatos jelenléte napi szintű támogatást nyújt a bevont célcsoport számára. 

Tervezett programelemeink: Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi 
integráció feltételeinek megteremtése céljából: - Közösségi felmérés - 

Generációs/Többgenerációs klubok - Sportnap-játszóház - Újtelepiek Újtelepért. Folyamatos 

szociális munka megteremtése - Közösségi felmérés - Adósságkezelési tanácsadás - 

"Gazdálkodj okosan" csoportfoglalkozás. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére - Közösségi 
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kert - Közösségi felmérés - Kompetenciafejlesztés a foglalkoztatás elősegítése érdekében. 

Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás 
fejlesztésére - Közösségi kert - Sportnap-játszóház - Generációs/Többgenerációs klubok - 

Tanulást segítő foglalkozások. Törekvés az egészség fejlesztésére - Egészség Klub - 

Egészségnapok - Sportnap-játszóház. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - Sportnap-

játszóház - Közösségi felmérés - Információs napok. Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását 
elősegítő programok - Drogprevenciós előadások – Bűnmegelőzés.  

 

 

Ingatlangazdálkodás dimenziói, városkép javítása 

 

- A Püspökaldány, Bocskai u. 21. sz. alatti Ifjúsági Ház udvarának további rendezése és a 
belső terek valalmint a vizesblokk teljes felújítása. 

- A Püspökladány, Haladás utca 2. szám alatti épület hasznosítása.  

- A Püspökladány, belterület 2313/54 helyrajzi számú „Sárrét patkó” ingatlan 

tereprendezésének elvégzése, szabadidős elemek elhelyezése továbbá az ingatlan hosszútávú 
hasznosítására koncepció megfogalmazása. 

-  A Püspökladány, belterület 3702/4 helyrajzi számú „Ördögárok” ingatlan 
hasznosítására koncepció kialakítása (szabadidő park, pihenő övezet). 
-     Püspökladány Bajcsy-Zs. 7/1. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe történő átvételét 
      követően az épület felújítása, korszerűsítése.  

- A városképet jelentősen rontó és kihasználatlan épületek rekonstrukciója, a városközpont 
rehabilitációja. 

- Egységes utcatáblák kihelyezése, a városban lévő információs táblák megújítása, bővítése. 

- Okos város program kialakításának lehetősége. A Püspökladányi Közös Önkormányzati 
Hivatal működésének minél inkább energiatakarékos módon való biztosítása törekedve a 
megújuló energia hasznosítására, a szelektív hulladékgazdálkodástól egészen az elektromos 
autók, buszok használatáig.  A közszolgáltatások gazdaságos működtetésének koordinálásával 
is a költséghatékonyságra, valamint a szolgáltató közigazgatás megjelenítésének eszközeivel a 
lakossági elégedettség növelésére törekszünk. Mindezek megvalósításához elengedhetetlen a 
kapcsolódó pályázati lehetőségek kiaknázása. 

- Idegenforgalmi tájékoztatás feltételeinek javítása, (pl.: idegenforgalmi táblák cseréje, 

felújítása, az idegenforgalom résztvevőivel egyeztetve új, többnyelvű idegenforgalmi 
kiadvány kiadása).  

- Idegenforgalmi koncepció, valamint tudatos városmarketing kialakítása.  

- Térfigyelő kamerarendszer kialakítása és folyamatos karbantartása, bővítése.  
 

 

Gazdaságélénkítés, iparfejlesztés 

 

- Ipari park kialakítása. Ezzel összefüggésben helyszín, közművek kialakításának felmérése 
(tekintettel az épülő M4-es gyorsforgalmi út kiviteli terv szerinti nyomvonalára és a vasúti 
megközelíthetőségre), idegen nyelvi felhívások, tevékenységi körök meghatározása, 
kedvezmények biztosítása.  
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- A településünk gazdaságára hagyományosan jellemzőek a mezőgazdasági tevékenységek, 
ezen adottságunkra továbbra is építeni kell. Egy mezőgazdasági feldolgozóipari vállalatnak 
sok alkalmas beszállítója kerülne ki a helyi gazdák közül. Bármilyen tömegtermelést végző 
gyár képes lenne nem csak a helyi, de az egész sárréti térség munkavállalóit foglalkoztatni. 

- Részt veszünk a Debreceni Régió Együttműködési Tanács munkájában és az ebben rejlő 
lehetőségeket messzemenően érvényesíteni kell.  

- A helyi vállalkozók bevonása a városi feladatok elvégzésébe, a beruházások 
kivitelezésébe. 

- Megvalósítjuk a Sárréti Paktum Programot. 
 

 

A Püspökladányi Gyógy- és Strandfürdő korszerűsítése 

 

Az 1959-ben fellelt gyógyvíz a mai napig Püspökladány legnagyobb értéke, de a fürdő és 
strand modernizálása elmaradt, megrekedt a ’70-es évek színvonalán. A város turisztikai 
fejlesztése megkívánja a gyógy- és strandfürdő korszerűsítését. 
Fő cél az esztétikum mellett a fürdő turisztikai vonzerejének növelése. 

- Thermálturisztikai- és gyógyászati rész, valamint strandfürdő fejlesztése (látványrész, a 
medencék szoborszerű, természetes anyagokból készülő masszírozókkal való ellátása, 

csúszdák, barlang, verseny- és tömegsport), kiemelt figyelemmel a fedett uszoda létesítésének 
lehetőségére. A tanuszoda kialakításával a pedagógusok testnevelés órákat tudnának a 

fürdőben tartani, illetve az évek, sőt évtizedek óta működő úszó-vízilabda szakosztály 
helyben, megfelelő körülmények között tudna edzéseket tartani. 

- Ökocentrum kialakítása 

-  A fürdő attrakcióinak növelése érdekében elengedhetetlen a „Csónakázó tó” és a „Sziget” 
kihasználása, szabadidő eltöltésére alkalmassá tétele, homokos part és napozó kialakítása, 
csónakázás, vízi biciklizés, és különböző vízi sportok tevékenységének biztosítása. 

- A strand- és gyógyfürdő vonzóvá tétele nem csak a helyiek, de a környék lakosai számára 
is. Amennyiben nagyobb volumenű fejlesztésre nem adódik lehetőség, úgy minimális 
fejlesztéssel (medencék, élményelemek) szükséges elérni a látogatottság növelését. 

- Geotermikus energia hasznosításának lehetősége. 

- Geotermális energia hasznosításának lehetősége. 
 

Elsősorban a strandfürdő fejlesztéshez helyi vállalkozók bevonása, (területkedvezmények 
biztosítása, szigorúan az önkormányzat elképzeléseire, terveire). 
Tervezőkkel, más önkormányzatokkal, azok fürdőinek üzemeltetővel való tárgyalások. 
 

Szálloda építése a Gyógyfürdőhöz kapcsolódóan 

 

A fürdő fejlesztése mellett egy modern – de a fürdő egészével egységes stílusú, tájba illő – 

wellness szálloda építésének lehetősége, mely közvetlen átjárást biztosít az ide látogató 
vendégek számára a strand- és gyógyfürdő területére.  
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A hotel kialakítása során ajánlott figyelembe venni a család- és bababarát környezet 
kialakítását, mely hozzájárul a gazdaságos üzemeltetéshez és fenntarthatósághoz is. Játszóház, 
gyermek programok és foglalkozások mellett gyermekmedencére is szükség van.  
A wellnessezés szerves részeként a fitness, illetve az aktív életmódot kedvelők számára 
szállodánk saját edzőteremmel és bowling-pályával is rendelkezne. 
A hotel magas színvonalú étterme kertkapcsolattal válna a fürdő részéve, lehetővé téve a 
strandon pihenők számára szolgáltatásainak igénybevételét.  
A szállodát 10 db 4 személyes és 20 db 2-3 személyes szobával, étteremmel és 2 db 
egybenyitható 50-50 fős konferenciateremmel tervezzük. 
 

 

Sportcentrum kialakítása   
 

- A Püspökladány, belterület 3979/4 helyrajzi számú Sportcsarnok ingatlanának és 
környezetének fejlesztése, sportközpont kialakítása, edzőközpont, műfüves pályák, létesítése. 

- A minősítések, lovas színházi előadások és versenyek rendezésére alkalmas 

könnyűszerkezetes, 80 x 40 méteres fedett lovarda építésének lehetősége a 
kiszolgálóhelyiségekkel, és a szükséges eszközbeszerzésekkel (pl. járatógép, digitális 
eredményjelzők, hangosító berendezés, tűzvédelmi rendszer stb.) együtt. A bejárati oldalon 

egy közel 300 fős emelt nézőteret tervezünk.  A projekthez egy közel 1.000 m² nagyságú 
korábbi mocsaras terület szükség szerinti feltöltése kapcsolódik. Az épület mellett egy 350 m² 
nyitott karám épül. Lovas színház létrehozásával a kultúra és a sport ötvözetével találkozhat a 
közönség egy természetes közegben. Szezonon kívül az állatok szabályszerű tartásával a 
terület környezetének karbantartása lenne biztosítva. 

- A jégsport ez idáig nem színesítette a püspökladányi sportélet palettáját, pedig sokak által 

kedvelt sportágról beszélünk. Városunkban sokan 30-45 kilométeres távolságot megtéve 
élvezhetik a jégsport nyújtotta lehetőségeket. Ezért célunk, hogy számukra helyben 
biztosítsuk a sportolás és a jeges kikapcsolódás lehetőségét. 
A mellett, hogy a jégkorong csapatunk is itt edzhetne, a korcsolyázás szerelmeseinek is 
rendelkezésre állhatna a jégcsarnok. A jégcsarnok nem csak jégkorong edzésekre, de 
bajnokságok lebonyolítására is alkalmas pálya lenne. 
Igen széles annak a lehetősége, hogy egy jégpályát mire lehet használni (hoki, műkorcsolya, 
jégtánc). Új színfoltként a curling sportágat is népszerűsítenénk, így a pálya kialakításánál 
erre is szeretnénk figyelemmel lenni. 
Energiaszükségletét megújuló energia felhasználásával szeretnénk biztosítani 

- Honvédelmi sportközpontok létrehozásával összefüggő kezdeményezéshez való csatlakozás 
lehetősége, melynek keretében a lövészsport és a küzdősport népszerűsítéséhez a 
sportcsarnokhoz közeli területen egy biztonságos belső lőtér kialakítását valósítanánk meg.  

- Az Önkormányzat a Püspökladányi Nehézatlétikai Sportgyesület és a Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. együttműködése eredményeképpen a 
Petőfi u. 67. szám, hrsz.: 3979/4 alatt 2 szőnyeges birkózó edzőcsarnok valósul meg, a 
szükséges kiszolgáló-helyiségekkel. 
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- A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési program keretében megvalósuló új 
tanuszoda épül. A beruházás megvalósítójaként a BMSK Zrt., mint Beruházási Ügynökség, az 
építtetői szerepkör mellett a műszaki ellenőrzési és a tervellenőri feladatokat is ellátja. Az új 
tanuszoda elsősorban az úszásoktatás elősegítésére jön létre, elsőrendű funkciója az iskolai 
keretek között szervezett úszásoktatás kiszolgálása.  

 

Rekreációs fejlesztések 

 

- Az Erdészeti Tudományos Intézet kezelésében lévő „Jurta tábor” kezelői jogának 
megszerzését követően az ingatlan ifjúsági célra történő hasznosítása. 
Az ingatlan korszerűsítése és táboroztatási tevékenység felélénkítésének lehetősége, 
kiterjesztve az Erzsébet táborok keretében bonyolítandó hasznosítására. Az épület teljes körű 
energetikai korszerűsítése. A Farkasszigeti Arborétumban található a Tury Elemér Ökotábor. 
Ennek az épületnek, berendezéseinek felújítását pályázati forrásból valósítanánk meg. 
Az erdő mélyén található táborba osztálykirándulókat, ifjúsági táborozókat, ovis csoportokat 
fogadhatnánk. A Farkasszigetben futópályák fejlesztése, kerékpárutak, kalandpark kialakítása. 

- A városban futópálya kialakítása. 

- A Püspökladányi Városüzemeltető- és Gyógyfürdő Kft. kezelésében lévő balatongyöröki 
tábor felújításának, korszerűsítése XXI. századi színvonalra jelentősen növelné a tábor iránti 
keresletet.  

 

 

Megújuló energiaforrások és hulladékhő hasznosítására alapuló beruházások 

 

- Térségi szalma tüzelésű erőmű építése. Az erőmű hulladék hőjére épülően 
zöldségkertészet, feldolgozó üzem létesítése.   

- Városunkban a Start munka mintaprogram keretében lehetőség van olyan termékek 
előállítására, amelynek hasznosítása ugyancsak önkormányzati tevékenységen belül 
történhetne (pl. a főzőkonyhák alapanyag ellátását segítheti). 
A strand termálvízellátását biztosító kutak kapacitása sok lehetőséget hordoz magában, 

azonban a távozó, kb. 30-32 ℃-os használt melegvíz energiája napjainkig hasznosítatlanul 
folyik ki a fürdőtóba. 
Ezt kívánjuk hasznosítani olyan formában, hogy azzal egy korszerű üvegház fűtését 
biztosítjuk (a Kaán Károly utcai önkormányzati tulajdonú területen lehetőség van üvegház 
létesítésére.) 
A tervezett létesítmény önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósulna meg részben a 
strandfürdő területén, részben a strand közvetlen szomszédságában. A későbbi működtetésre 
tekintettel a következő 3 profil kiépítésével valósulna meg a fejlesztés. Fő cél a termék 
előállítás (pl. paradicsom, paprika), amely részben az önkormányzat intézményeiben folyó 
étkeztetést segítené, részben kereskedelmi forgalomban kerül értékesítésre, e mellett másik, 
a térségben hiánypótló fejlesztésként megjelenő kertészeti tevékenység, és végül egy, az 
idegenforgalomhoz illeszthető botanikus kert létrehozása. 



 12 

 

 

Környezetvédelem 

 

Környezetünk védelme érdekében tovább kell folytatni, bővíteni a természetkímélő 
tevékenységet a közterületeink ütemezett felújításával, lehetőség szerint további zöldfelületek 
kialakításával. Célul tűzzük ki a fosszilis energiahordozók felhasználásának további 
csökkentését, energia megtakarítást célzó, valamint megújuló energiákra épülő beruházásokat. 

A település tisztaságának megőrzése az önkormányzatunk egyik kiemelt feladata. A 

hulladékgazdálkodási feladatokat a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. útján 
biztosítjuk. A lomtalanítást évente egy alkalommal megtörténik. Évente részt veszünk az 
országosan szervezett „Te szedd”, és a Föld Napján lebonyolított akcióban. 

Önkormányzatunk 2013 óta minden évben csatlakozik az Európai Mobilitási Hét 
programsorozathoz.  

A lakosság bevonásával minden olyan akcióhoz csatlakozni kell, mely környezetünk 
védelmét, a lakossági szemléletformálást szolgálja. A település tisztaságának javítása 
érdekében további hulladékgyűjtő edények kihelyezése szükséges a közterületekre. 

 

VI. 

 

Köznevelés 

 

Az önkormányzat számára az óvodai ellátás biztosítása kötelező feladat. 
Ezt a feladatot az önkormányzati fenntartású Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 
biztosítja. 
Több alkalommal az önkormányzat az óvodai beiratkozást követően élt azzal a törvény adta 

lehetőségével, hogy megemelte a maximális csoportlétszámot 20 %-kal, mivel a beíratott 

gyermekek száma meghaladta a működési engedélyben szereplő gyermeklétszámot. 
Az önkormányzatnak továbbra is folyamatosan figyelemmel kell kísérni a beiratkozó 
gyermekek számát, szükség szerint a megfelelő intézkedéseket megtenni. Ez viszont csak az 

intézményi struktúra átalakításával, racionalizálásával oldható meg. 
Az önkormányzat a bölcsődei ellátást a Margaréta Bölcsödén keresztül biztosítja. Az 

emelkedő igények miatt a bölcsődei ellátás bővítése szükséges. 
Városunk önkormányzata szorgalmazza a középiskolánk fenntartójánál térségünk aktuális 
szakember igényeinek kielégítését, továbbá a városunk rangját erősítő gimnáziumi képzés 

fenntartását.  
 

 

 

VII. 

 

Egészségügyi ellátás 
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Az egészségügyi alapellátás biztosítása továbbra is önkormányzati kötelező feladat. Feladat-

ellátási szerződés keretében ez a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, annak 
biztosítását jelenti vállalkozó háziorvosokkal. Az iskolai egészségügyi ellátást és a védőnői 
ellátást a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-n keresztül látja el az 
önkormányzat. Az ügyeleti ellátás az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel megkötött 
megállapodás szerint működik. 
Fontos és kiemelt feladat, hogy elsősorban a háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatok 
ellátása, a praxisok betöltése zökkenőmentes legyen, ennek érdekben egyeztetéseket, 
tárgyalásokat kell folytatni.  

Törekszünk a szakrendelések bővítésére, a szakellátások színvonalának növelésére. 
 

Egészségügyi intézmény bővítésére nyertes pályázattal rendelkezünk.  

 

 

VIII. 

 

A szociális ellátás 

 

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása a helyi önkormányzatoknak is a feladata. 

Ennek érdekében az önkormányzat szociális rendelet megalkotásával és az Püspökladányi 
székhelyű Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
és Központ Intézményfenntartó Társulás útján gondoskodik. Az ellátási formákat, azok 
eljárási szabályait magasabb szintű, illetve helyi rendeletek szabályozzák. 
Az önkormányzat által biztosított szociális támogatások neve egységesen települési 
támogatás. 
 

Az önkormányzat - anyagi helyzetét figyelembe véve - a szociális rendelet megalkotásakor a 
célcsoportok megfelelő szociális ellátására törekedett. Kiemelt feladatának tekinti a szociális 
biztonság megteremtését és annak megőrzését.  
 

A települési támogatás típusai: 
 

a) havi rendszerességgel nyújtott, 
· lakhatási támogatás, 

· gyógyszertámogatás, 
 

b) eseti jelleggel biztosított rendkívüli települési támogatás. A képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 
nyújt. 
 

Köztemetés biztosításával gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő 
eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az 
eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.  



 14 

A már korábbi évek során is kiemelt támogatásként szerepelt a tanévkezdési támogatás, a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj típusú támogatás, a nyugdíjasok 
gyógyfürdőkezelésének támogatása, a nyári gyermekétkeztetés, Arany János ösztöndíj, fiatal 
házasok lakáshoz jutásának támogatása. 
Az önkormányzat arra törekszik, hogy az eddigi támogatási formák fenntartása mellett, az új 
szociális támogatási rendszer a nehéz szociális helyzetben lévőknek célirányos támogatást 
nyújtson létfenntartásuk biztosítása érdekében. 
 

Törekszünk a szociális bérlakások számának lehetőség szerinti növelésére. 

 

 

IX. 

 

Közművelődés 

 

Az önkormányzatok kötelező feladata a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása, kulturális örökség helyi védelme, valamint a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. Mindezen kötelező feladatellátást az önkormányzat 
színterén elsősorban – figyelemmel a kötelező feladatellátásra – a Püspökladányi Tájékoztató 
és Közművelődési Központ, Könyvtár és Múzeum látja el. 
Cél a rendezvénypaletta bővítése úgy, hogy minden korosztály megtalálja számára a hasznos 
kikapcsolódást. Törekedni kell arra, hogy ne csak az egyén, hanem a családok közösen 
tudjanak hasznosan szórakozni, művelődni. 
A humánfejlesztési pályázat szándékaink szerint lehetőséget teremt a kulturális szakember 
állomány fejlesztésére és foglalkoztatására, valamint színvonalas rendezvények 

finanszírozására. 

 

A civil szervezetek, magánszemélyek közművelődési tevékenységét továbbra is 
szándékunkban áll támogatni, az elnyerhető támogatásokra minden évben pályázatot írunk ki.  
 

Gondoskodunk a lakosság folyamatos tájékoztatásáról a rendelkezésünkre álló 
kommunikációs és média csatornákon keresztül.   
 

 

 

 

 

 

 

 

X. 

 

Ifjúság 
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Püspökladány Város Önkormányzata számos alkalommal szembesült és szembesül a fiatalok 
életének különböző problémáival. Az ifjúsági feladatok ellátásában városunk szinte teljes 
feladat, és intézményrendszere érintett. 
Beletartozik ebbe a körbe a fiatalok részvételével, a fiatalok információhoz jutásával, a 
szakemberek, a köztisztviselők feladataival, a közösségi terekkel, a forrásokkal kapcsolatos 
csaknem minden kérdés. Az alapvető célok között szerepelnek a gyerekek és a fiatalok 
számára szervezett programok. De ezt tovább gondolva a munkahelyteremtés, a 
munkalehetőségek kialakítása, az oktatás fejlesztése, a lakáshelyzet javítása, a kulturális és 
szabadidő, sport tevékenységek bővítése, valamint az ifjúság aktív részvétele fogalmazhatók 
meg. 

 

Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata a célcsoport bevonásával.   

 

Püspökladányi Ifjúsági Ösztöndíj Program kidolgozása a tehetséges fiatalok támogatására, 

ezzel ösztönözzük a képzett püspökladányi fiatalok helyben maradását városunkban.  

 

XI. 

 

Sport 

 

A mai Magyarországon jellemzően a helyi önkormányzatok a sport egyik finanszírozói, a 
létesítmények fenntartói. 
Az egészséges életmódra nevelést már óvodás korban el kell kezdeni, ennek érdekében több 
módon biztosítjuk a gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítését.  
A szabadidősport a lakosság egészségi állapotának megőrzésében, fizikai 
teljesítőképességének fenntartásában bír kiemelkedő jelentőséggel. Ezért a lakosság széles 
rétege számára kell biztosítani az alapvető sportolási és rekreációs lehetőségeket. Támogatni 
kell a nagy tömegeket mozgató hagyománnyá vált és új szabadidősport rendezvényeket és 
népszerűsítésüket.  
Fontos a lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe 
állítása, mely szemléletváltozást igényel. A témakörben megjelenő pályázatok hatékonyabb 

kihasználása. Szenior korúak bevonása a sportba, célzott programokkal, egészségügyi 
szűréseken a sport fontosságának hangsúlyozása és konkrét lehetőségek, sportágak ajánlása. 
A sportszervezetek anyagi támogatását továbbra is biztosítja az önkormányzat az éves 
költségvetésében jóváhagyott mértékig, hiszen több nagy múlttal és hagyománnyal 
rendelkező sportág működik városunkban. 
 

 

 

 

XII. 

Kapcsolatok 

 

Nemzetközi kapcsolatok:  



 16 

Püspökladány Város Önkormányzata az elmúlt években sokrétű és szerteágazó nemzetközi 
kapcsolati rendszert alakított ki. A kialakított kapcsolatok kiemelkedő lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy megismerjük testvértelepüléseink kultúráját, történelmét, hagyományait, a 
közigazgatási munkájukat, városfejlesztési programjaikat, gazdaságfejlesztési lehetőségeiket 
és módszereiket továbbá oktatási, sport és civilközösségi munkájukat, a szociális feladatok 
korszerű ellátását. 
  

Térségi együttműködés: 
Az önkormányzati feladatok sikeres megvalósítása érdekében a Képviselő-testület kiemelten 

fontosnak tartja a környező településekkel történő együttműködést. Pályázati források 
igénylésével, a szomszédos önkormányzatokkal való együttműködési megállapodások 
keretében keresni kell a kerékpárutak kiépítésének lehetőségét! 
 

Településen belüli együttműködés: 

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a Püspökladányban működő gazdálkodó 
szervekkel, vállalkozásokkal való jó együttműködés kialakítására. A jövőben meg kell 
szervezni a vállalkozók részére aktuális információkat biztosító fórumot, tájékoztatót, illetve 
naprakész információkat biztosító személyes kapcsolatokat kell kiépíteni. Nagyon örvendetes, 
hogy a helyi vállalkozók aktívan vesznek részt a város szépítésében, rendezvények, 
ünnepségek lebonyolításában, szervezésében, adományozásban. A Püspökladányt jellemző jó 
színvonalú közrend, közbiztonság megőrzése érdekében önkormányzatunk minden évben 
anyagi támogatást nyújt a településünkön működő Polgárőrség részére, feladataik ellátásához.  
Városunk Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a 

településen működő civil szervezetek működésükhöz minden segítséget megkapjanak, hiszen 

jelentős részt vállalnak a város szociális, kulturális, egészségügyi, idegenforgalmi, 

településfejlesztési feladatainak megvalósításában. 
Az önkormányzat fontosnak tartja a városban működő egyházakkal történő együttműködést. 

Ennek részeként minden évben költségvetési támogatási keretet biztosít részükre. Az 

egyházak a városi rendezvényeken való részvételükkel, kulturális programok szervezésével, a 
gyermekek hitoktatásával, a lakosság minden korosztályát felölelve vesznek részt a város 
életében. 

 

Összegzés 

Jelen gazdasági program egy rendkívüli helyzetben került megfogalmazásra. Több elemének 
megvalósításához elengedhetetlen külső források bevonása, társadalmi egyeztetés, továbbá 
közös akarat és partnerség. Valljuk, hogy a fenti program valóban egy olyan fejlesztési 
koncepciót tartalmaz, amely Püspökladány fejlődését eredményezi.  

 

Püspökladány, 2020. 04. 29. 

 

 

Tóth Lajos 

polgármester 


