PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. augusztus 27-i soron következő, n y í l t ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

84/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város
Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015. évi felülvizsgálatának jóváhagyásáról.
85/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról.
86/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat a megüresedett házi
gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének újbóli meghosszabbításáról.
87/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat támogatási igény benyújtásáról.
88/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat a városban működő egyéb
helyi alapítványok támogatásáról.
89/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításához elkészítendő környezeti
vizsgálat szükségtelenségének megállapításáról.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza tanácskozó termében megtartott 2015. augusztus 27-i soron
következő n y í l t üléséről.
Jelen vannak:
Dombi Imréné polgármester,
Márkus Gábor, Rásó János alpolgármesterek,
Petőné Papp Margit tanácsnok,
Dr. Lente Péter, Fenyves Vidor, Duró Ferenc, Balázs Sándor, Tóth László,
Kiss Zsigmond, Kincses László, Kovács Krisztina képviselők,
Keserű László jegyző.
Tanácskozási joggal megjelentek:
Varga Lajos a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft ügyvezetője,
Zagyváné Varga Ilona az Egyesített Óvodai Intézmény helyettes vezetője,
Ráczné Hegedűs Ilona a Segítő Kezek Intézmény vezetője,
Nemes Erzsébet a Segítő Kezek Intézmény részéről,
Dedéné Sári Andrea a Tájékoztató Központ vezetője,
Pusztainé Nádházi Ibolya a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője,
Dr. Komóróczy Károly az Egészségügyi Nonprofit Kft ügyvezetője,
Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője,
Nagyné Kis Simonka Katalin Pénzügyi csoportvezető,
Kovács Gyuláné Adócsoport vezető,
Fodorné Szabó Mária intézményfelelős,
Szabó-Nagy Andrea szociális igazgatási ügyintéző,
Varga János a Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
További megjelentek:
sajtó képviselői, érdeklődő városlakók.
Jegyzőkönyvvezető:
Karacs Zoltán
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket.
Megállapítom, hogy az ülésen 12 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes.
Aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 igen.
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Napirend:
1.

Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Dombi Imréné polgármester

2.

Beszámoló az önkormányzat 2015. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról.
Előadó: Dombi Imréné polgármester

3.

Különfélék
a)

Előterjesztés
Püspökladány
Város
Önkormányzat
Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015. évi felülvizsgálatának elfogadására.
Előadó: Dombi Imréné polgármester

b)

Előterjesztés házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására.
Előadó: Dombi Imréné polgármester

c)

Előterjesztés megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt
pályázat határidejének újbóli meghosszabbítására.
Előadó: Dombi Imréné polgármester

d)

Előterjesztés támogatási igény benyújtásáért.
Előadó: Dombi Imréné polgármester

e)

Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2015. II. negyedévi
gazdálkodásáról.
Előadó: Kiss Zsigmond elnök

f)

Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltetési és Gyógyfürdő Kft.
folyószámla hitelének 2015. II. negyedévi felhasználásáról.
Előadó: Varga Lajos ügyvezető

g)

Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
Előadó: Dombi Imréné polgármester

h)

Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának
Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításához környezeti
vizsgálat készítéséről.
Előadó: Dombi Imréné polgármester

1. Napirend
DOMBI IMRÉNÉ polgármester szóbeli kiegészítése
Június 22-én Ráczné Hegedűs Ilonával és Nemes Erzsébettel a Segítő Kezek
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőivel egyeztettem.
Ehhez tartozik még a június 26-a is, amikor látogatást tettünk a Farkasszigeti Jurta
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Táborban táborozó, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat ellátásában lévő fogyatékos ellátottaknál. A megbeszélésre 22-én azért
került sor, mert igazgató asszony tájékoztatást adott arról, hogy ismételten
megrendezésre kerül a fogyatékosok részére az a tábor, amelyet évek óta
megrendeznek. Megköszönöm az intézménynek, hogy végzik ezt az önként vállalt,
nemes feladatot, hiszen a táborban vannak olyan gyermekek, akiknek ez az egyetlen
kimozdulási lehetősége egész évben. Biztatom igazgató asszonyt arra, hogy
folytassák ezt a hagyományt.
Június 23-án D. Sári Andreával, Tányér Józseffel és Kiss Zsigmonddal egyeztettem.
Ehhez a naphoz tartozik június 29-e, amikor Varga Jánossal a Püspökladányi Roma
Önkormányzat elnökével, D. Sári Andrea intézményvezetővel, Tányér József
tagintézmény vezetővel és Kiss Zsigmond képviselő úrral könyvtári szolgáltatással
kapcsolatosan egyeztettem. A kisebbségi önkormányzat részéről jött egy
kezdeményezés, amelyet az önkormányzatnak az intézményekkel együtt támogatnia
kell, mégpedig azt, hogy az Újtelepen is legyen könyvtári szolgáltatás. A
megbeszélésen kialakult álláspont szerint egy ún. könyvtárpontot kellene létrehozni,
amelyre lehetőséget is ad a jogszabály. Június 29-én ezzel kapcsolatban kezdtünk egy
egyeztetést a kisebbségi önkormányzattal, ahol a helyszínben is megegyeztünk. Azóta
már a könyvek kiszállításra kerültek, illetve a kölcsönzéshez szükséges dolgokat
Tányér József igazgató úr biztosította a kisebbségi önkormányzatnak. A napokban
kaptam azt az információt, hogy egyre bővül a szolgáltatást igénybe vevők száma.
Június 30-án Rácz Krisztiánnal a Futó Daru Sportegyesület elnökével egyeztettem
sportrendezvénnyel kapcsolatban. Ezév tavaszán került megrendezésre a Futó Daru
Sportegyesület által szervezett Daruvonulás, amely egy futóversenyt takar. Elnök úr
azzal keresett meg, hogy ebben az évben is tervezik – október 24-én – a II.
Daruvonulás-t. Nagy érdeklődés várható. Biztattam elnök urat, keresse az
önkormányzatot, és mi segítséget adunk a rendezvény színvonalas megvalósításához.
Július 2-án Gombos Imrével egyeztettem a képzőművészeti alkotótáborról. Ide
tartozik még július 5-e, amikor a Püspökladányi Képzőművészeti Táborba érkező
vendégeket köszöntöttük, illetve július 10-e is, amikor részt vettem a Püspökladányi
Képzőművészeti Alkotótáborban készült alkotások kiállításán az Ifjúsági Házban. Az
intézménytől megkaptuk azt a lehetőséget, hogy 1 hónapra ki tudtuk állítani a
képzőművészeti táborban elkészült alkotásokat. Időszerű volt, hogy
Püspökladányban ismét megrendezésre kerüljön ez az alkotótábor, hiszen korábban
voltak ilyen táborok, ami sajnos évek óta elmaradt. Az elkészült képeket itt hagyták a
művészek. A képek közül egyet, amely az egyik templomunkat ábrázolta, átadtunk a
mákófalvai polgármesternek, hiszen a múlt héten itt voltak egy fesztiválon.
Fontosnak tartom, hogy olyan ajándékokat adjunk a hozzánk látogatóknak, ami
egyedi, itt készül, és rólunk szól. Köszönöm az alkotótábor résztvevőinek munkáját,
és bízunk benne, hogy jövőre is megtartásra kerül a tábor.
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Július 4-én a Püspökladányból Elszármazottak Találkozóján köszöntöttem a
rendezvényre érkező vendégeket. Ez is egy olyan esemény volt, amely évtizedekkel
korábban került utoljára megrendezésre Püspökladányban. Érdemes volt
megszervezni, hiszen egy nagyon szép és színvonalas eseményre került sor. Sok a
visszajelzés az elszármazottak részéről, akik biztatnak bennünket, hogy ebből
hagyomány legyen. Ezúton megköszönöm az intézményeknek, az intézmények
vezetőinek, dolgozóinak a munkáját, valamint köszönetet mondok azoknak a
képviselőknek, akik megjelentek a rendezvényen, és vendégül látták az ide érkező
püspökladányiakat.
Július 6-án az FMF Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft. ügyvezető igazgatójánál
tettünk látogatást Márkus Gábor alpolgármester úrral, ahol parkolók kialakításának
lehetőségéről tárgyaltunk. Időközben az ideiglenes parkoló el is készült az FMF
mellett. Mindannyian tudják, hogy a vasúti beruházásnál új parkolóhelyek lesznek
kiépítve. Amíg az elkészül, gondoskodnia kell az önkormányzatnak és a vasútnak a
vasúton közlekedők parkolási lehetőségéről. Az ideiglenes parkolót elkészítette a
vasút, mára már használatban van. Ez egy ideiglenes parkoló, aminek a sorsáról, ha
elkészül a vasút parkolója, a bizottságok fognak dönteni. Szeretném, ha később
hivatalosan is parkolóvá lenne ez a terület nyilvánítva.
Július 20-án Püspökladány város a Karacs Ferenc Múzeummal együttműködve ismét
megszervezte, ez alkalommal jubileumi, XX. Székely-Magyar Honismeretei tábort.
Ennek apropóján Márkus Gábor alpolgármester úrral útnak indítottuk a táborban
résztvevőket. Ebben az évben a ladányi gyermekek mehettek ki, a következő évben
pedig mi leszünk ismét a házigazdák az együttműködési megállapodásban foglaltak
szerint. Köszönjük a szervezést, köszönjük a lehetőséget. Köszönet igazgató
asszonynak a szervezésért.
Július 24-én Faragó Zoltánnal a helyi polgárőrelnökkel tárgyaltam. Ide tartozik még,
hogy július 28-án Dr. Túrós Andrással az Országos Polgárőr Szövetség Elnökével és
Faragó Zoltánnal a Püspökladányi Polgárőr Egyesület elnökével tárgyaltam
Budapesten. Ezeket követte még egy megbeszélés, amelyen elnök úr, illetve
alpolgármester úr vett részt. Az országos egyesület együttműködési lehetőséget kínál,
melyre településünk jelentkezett is. Ezzel kapcsolatban történtek egyeztetések.
Amennyiben döntés válik szükségessé, akkor a bizottságok elé fogjuk hozni. Úgy
gondolom, hogy az, az együttműködés, amely az utóbbi években kialakult a
polgárőrség, az önkormányzat és a rendőrség között, nagyon magas színvonalat
képvisel. Az, az elképzelés, amit az országos szövetség megfogalmaz, hogy a
fiatalok is nagyobb számban vegyenek részt a polgárőri tevékenységekben,
mindenképpen példaértékű. Püspökladányban a középiskolában van is olyan képzés,
ahol ezt hasznosítani tudják fiataljaink.
Július 30-án Püspökladány, Bocskai utcai kerékpárút építésének és Püspökladány
belterületi kerékpárút fejlesztésének helyszíni ellenőrzésére került sor. Az
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ellenőrzésen mindent rendben találtak. Találkozunk még a beszámolóban a gyűjtőútellenőrzéssel is, nagyon sok olyan ellenőrzés volt, amikor a pályázati dokumentációt
megtekintették, illetve helyszíni ellenőrzésekre is sor került.
Augusztus 4-én a „Képzett fiatalok Püspökladány fejlődéséért” című pályázatunk záró
ellenőrzésére került sor. Augusztus 5-én folytatódott a „Képzett fiatalok Püspökladány
fejlődéséért” című pályázatunk záró ellenőrzése. Az ellenőrzés során mindent rendben
találtak. Itt kétnapos volt az ellenőrzés, hiszen három konzorciumi partnert kellett
megvizsgálni. Mindhárom esetben rendben találták a vizsgált dolgokat.
Ugyancsak augusztus 5-én Vadász Ferenccel a Püspökladányi Járási Hivatal
vezetőjével tárgyaltam. Ehhez tartozik augusztus 11-e is, amikor a Püspökladányi
Járási Hivatalban kormányablak kialakításának munkálataival kapcsolatosan
egyeztettem Vadász Ferenc hivatalvezető úrral. Időközben el is kezdődtek a
kormányablak kialakításának munkálatai. Ezzel kapcsolatban folytattunk
egyeztetéseket. Előreláthatólag ebben az évben befejeződnek a munkálatok, ami azt
jelenti, hogy az Okmányiroda, amely a Járási Hivatalhoz tartozik, át tud költözni. A
hivatalunk földszintjén irodák üresednek meg.
Augusztus 6-án a vasútvonal modernizálása kapcsán rész-műszaki átadáson vettem
részt a Baross utca aluljáró, kerékpárút, Szent László utca, valamint a Farkasszigeti
utca átépítési munkálatainál. Folyamatosak voltak az aluljáróval kapcsolatos
egyeztetések. Az önkormányzatnak az volt a kérése, hogy amennyiben lehetséges, az
iskolakezdésre fejeződjön be a beruházás. A rész-műszaki átadás megtörtént, a
napokban lesz a hivatalos átadás is, ami után már használatba vehető az átjáró.
Augusztus 7-én az augusztus 15-22-ig a Debreceni Virágkarneváli héthez
kapcsolódó „Értéksziget” elnevezésű, helyi kézműves értékeket bemutató
rendezvényen való részvételről egyeztettem az érintett intézményvezetőkkel. Egy
olyan megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz, melyben lehetőséget kaptunk arra,
hogy ebben az időintervallumban bemutassuk azokat az értékeket, amelyek
Püspökladányban megtalálhatóak. Ezzel kapcsolatban történt az egyeztetés. Néhány
nap múlva pedig felkértek bennünket, hogy augusztus 18-án, az „Értéksziget”-hez
kapcsolódóan Debrecenben a nagyszínpadon 17.45-től 20.00 óráig Püspökladány
bemutatkozzon a színpadon is, amit a virágkarneválra érkezők is megtekinthettek.
Ezúton megköszönöm a CSIMI Fúvószenekarnak, a Tádé Néptáncegyüttesnek,
valamint a Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkörnek, hogy bemutatták
Püspökladány értékeit.
Szintén augusztus 7-én Bende Zsolt tű. alezredes úrral katasztrófavédelmi gyakorlat
szervezéséről tárgyaltam. Ez egy kötelező feladat lesz a részünkre. Szeptember 10-re
tervezték a gyakorlat elvégzését, de természetesen lesz addig még egyeztetés.
Augusztus 12-én helyszíni ellenőrzést tartott az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség a „Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztése”, valamint „Püspökladány,
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Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába”
című pályázatoknál. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Nagyszabású
ellenőrzésre került sor ebben az esetben is. Hosszadalmas vizsgálat volt, de a
kollégák mindenben segítették a munkát.
Augusztus 13-án helyszíni bejárást tartottunk az Alsófutaki csatorna melletti
önkormányzati út javítási munkálatainál. A Hortobágy-Berettyó töltésmegerősítő
munkatatinak elvégzése érdekében volt szükség a javításra, melyet a TIVIZIG végez
el. Ehhez a napirendi ponthoz tartozik július 31-e is, amikor a TIVIZIG munkatársa
elmondta, hogy milyen munkálatokra fog sor kerülni. Tehát a töltést kell
megerősíteni, ez a munkafolyamat jelenleg is zajlik. Ahhoz, hogy megközelítsék a
helyszínt, önkormányzati utat kell igénybe venniük. Ez az út elég leromlott
állapotban volt, de a TIVIZIG vállalta, hogy az utat járhatóvá teszi, és ez meg is
történt. Ezzel gyarapították az önkormányzat vagyonát.
Augusztus 15-én köszöntöttem a II. Nemzetközi Tádé Néptánctalálkozóra érkező
határon túli vendégeket. Mákófalváról érkezett egy delegáció a rendezvényre,
akikkel a polgármester is tiszteletét tette Püspökladányban. Ezenkívül
Horvátországból is érkezett vendégcsoport. Azon az estén nagyon színvonalas
előadásokat láthattunk. Köszönöm az intézmények, a szervezők segítségét, hiszen
ezáltal a vendégek érezhették Püspökladány szeretetét minden téren. Valamint
köszönet a képviselőknek, akik vállalták, hogy a delegációt fogadják és körbevezetik
Püspökladányon.
Kérdések
DURÓ FERENC képviselő
A könyvtárpont hol található, illetve térítésmentesen adták-e át a helyiséget?
Az augusztus 11-ei törtbeton-szállítással kapcsolatban, ami után volt egy rendkívüli
testületi ülés is, hogy azután változott-e valami?
Az augusztus 6-ai vasútvonal modernizálással kapcsolatosan Farkasszigeti utcát
említ polgármester asszony. Ez hol található?
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Duró Ferenc képviselő kérdésére
A könyvtárpont a kisebbségi önkormányzat irodájában kapott helyet. Ennek van egy
része, amit eddig nem használtak. Természetesen térítésmentesen biztosították a
helyiséget.
A törtbeton szállítással kapcsolatban időközben volt egy testületi ülésünk, ahol
tájékoztattam a képviselő-testületet a kialakult helyzetről, és ahol meg is hoztuk a
döntésünket. Egy olyan megállapodás van az önkormányzat és a vasút között,
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miszerint ingyen átadják azt a 2000 m3 törtbetont, amit a vasúti beruházásnál
kitermelnek. Ez a megállapodás él, de sajnálatos módon augusztus 11-e után sem
került sor a törtbeton leszállítására. Itt két síkon folytak az események, hiszen van egy
testületi határozatunk, amelyben döntöttünk arról, hogy a törtbeton milyen
sorrendben kerül felhasználásra a püspökladányi útalapok elkészítésénél. A másik,
hogy csoportosítottunk át forrásokat az útalapok lefedésére, erről is megvannak a
határozataink. Időközben a beszerzés is megtörtént, tehát el is indultak ezek a
munkálatok. Egy olyan passzus is van a megállapodásban, hogy amennyiben szólunk
a vállalkozónak, hogy hová szállítsa a törtbetont, 5 nap alatt leszállítja. Erre a
leszállításra a mai napig nem került sor. Természetesen intézkedtünk a szállításra
vonatkozóan, tehát a munka folyamatos. Meg fogjuk tenni a jogi lépéseket.
A Farkasszigeti utca elírás, a Szigetsor utcáról van szó.
BALÁZS SÁNDOR képviselő
A július 27-ével kapcsolatban, bár több naphoz is köthető, hogy hol tart a kínai
delegációval való egyeztetés?
Továbbá a július 28-án az Országos Polgárőr Szövetség elnökével történt
megbeszélésen felmerült-e egy új polgárőr autó esetleges beszerzése
Püspökladányban? Szerintem ez indokolt lenne.
Augusztus 13-ával kapcsolatban, amikor D. Sári Andrea intézményvezetővel tárgyalt
polgármester asszony. A kihangosítással kapcsolatos problémák szóba kerültek-e?
Tapasztaltuk, hogy az augusztus 20-i rendezvényen már nem a mi kihangosításunk
üzemelt.
Augusztus 17-én helyszíni bejárásra került sor a Petőfi utcára kihelyezett megrongált
szemétgyűjtő edényekkel kapcsolatban. Ebben az ügyben van-e fejlemény? Meddig
lesznek kint ezek az edények? Az edények környezetének a takarítása több helyen is
indokolt lenne. Már lassan a külső városrészt is beborítja az ún. szelektív szemét.
Ebben fognak-e történni intézkedések?
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Balázs Sándor képviselő kérdésére
Több héten keresztül folytak a kínai delegációval való egyeztetések. Kb. 1 éve tart a
tárgyalási folyamat, folyamatosan hírt adtunk erről a képviselőknek és a ladányi
embereknek, hiszen a városunkat érintő kérdésekről van szó. Már az első tárgyalásnál
jeleztem, hogy jó lenne, ha itt lenne a televízió, de a kínai partner maximálisan
elzárkózott mindenféle sajtónyilvánosságtól. Most is csak rész-információkat tudok
megosztani. Elhoztam a szándéknyilatkozatot, mely szerint egy olyan gyárat
szeretnének Püspökladányban létrehozni, amely munkalehetőséget ad a
püspökladányi embereknek, várhatóan 150-200 főnek. Mivel nem kaptam rá
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felhatalmazást, nem tudok több információt megosztani a nyilvánossággal. A
delegáció hazautazott, és a kínai kormánnyal egyeztet azokról a forrásokról,
amelyeket szeretnének Magyarországra hozni. Elég nagy beruházásról van szó, de
ehhez a kormány döntése szükséges. Tegnap hívott fel a tolmács azzal, hogy
szeptember elején érkezik vissza a kínai delegáció.
Igen, dr. Túrós Andrással többek között egy új polgárőr autóról is beszéltünk.
D. Sári Andrea intézményvezető asszonnyal nem beszéltünk ilyen problémáról.
Kihelyezésre kerültek a gyűjtőedények, amelyeket a Városüzemeltető Kft. dolgozói
készítettek el. Néhányat megrongáltak, de ezek kijavításra kerültek. A gyűjtőedények
folyamatosan kint lesznek, és egyre többet fogunk elhelyezni a város területén,
mégpedig a képviselőktől beérkező igények sorrendjében.
A szelektív hulladékgyűjtők környéke egyre csúnyább. Nagyon sok olyan dolog
kerül elhelyezésre, ami nem oda való. Azon felül, amit a Bihari Hulladékkezelő Kft.
a szerződés szerint elvégez, a Városüzemeltető Kft. munkatársai, amikor márt
tarthatatlan a helyzet, sokszor elszállítják a konténerek mellé helyezett hulladékot.
Januártól változni fog a törvény, ami érinteni fogja a szelektív hulladékgyűjtést is.
Azonban ezzel a problémával addig is foglalkoznunk kell.
KOVÁCS KRISZTINA képviselő
Szeretnék egy kicsit többet tudni a június 29-ei egyeztetésről Dr. Komoróczy Károly
igazgató úrral.
Július 10-én, 17-én és augusztus 14-én Szarvas Bélával, a labdarúgó egyesület
elnökével és az egyesület tagjaival tárgyalt polgármester asszony, valamint a
sportpálya-öltöző felújításának rekoordinációs bejárásán vett részt. Szeretném, ha
tájékoztatna bennünket, mert az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökeként
nem tudok erről.
Augusztus 11-én Pappné Gyulai Katalinnal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Debreceni Tankerületének igazgatójával és annak munkatársával Karika
Rozáliával tárgyalt polgármester asszony. Erről is legyen kedves egy kicsit bővebben
tájékoztatni bennünket.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Kovács Krisztina képviselő kérdésére
Június 29-én és augusztus 27-én is egyeztettem Dr. Komoróczy Károly igazgató úrral.
Az önkormányzatnak ellátási kötelezettsége van gyermekorvosi ellátásban. A
megbeszélésen igazgató úr biztosított bennünket arról, hogy a kapcsolati rendszerét
felhasználva, az egyetemmel felveszi a kapcsolatot, hogy lenne-e olyan jelentkező, aki
meg tudná pályázni a püspökladányi 1. számú gyermekorvosi körzetet. Egyeztetést
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folytattunk az ügyeleti ellátással kapcsolatban is, hiszen neki jó rálátása van ezekre a
dolgokra. Felmerült az is, hogy az egyik gyermekorvos jelezte, hogy az iskolaorvosi
teendőket az elfoglaltságai, leterheltsége miatt nem biztos, hogy tudja vállalni. Ezekkel
kapcsolatban egyeztettünk, de időközben már megoldódni látszik a dolog.
Szarvas Bélával és az elnökséggel olyan egyeztetéseket folytattam, amelyek nem
tartoznak bizottsági hatáskörbe. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt évadot
sikeresen zárta a püspökladányi labdarúgó egyesület, ami azt jelenti, hogy magasabb
osztályba léphetnek. Emellett az öltöző felújításáról is szó volt, hiszen nyertes
pályázatuk van. Beszéltünk arról, hogy az elnökség ezt hogyan képzeli, milyen
ütemben kívánják ezt elvégezni, hiszen kezdődik az új évad, kezdődnek a
felkészülések. Ez természetesen az ő kompetenciájuk, de köszönet érte, hogy
megosztják az önkormányzattal az információkat.
Augusztus 11-én Pappné Gyulai Katalinnal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Debreceni Tankerületének igazgatójával és annak munkatársával
tárgyaltam. Igazgató asszony keresett meg, és úgy gondolom, hogy amiről
beszéltünk, az előremutató. Nagyon sok pályázati lehetőség lesz az intézményeknél,
csakúgy, mint az önkormányzatoknál. Igazgató asszony jelezte azt az
együttműködési szándékot, hogy azoknál a pályázatoknál, amelyeknél a
középiskolákat be tudjuk vonni, állnak rendelkezésünkre. Bízunk benne, hogy
lesznek
olyan
pályázatok,
amelyek
az
intézményeink
felújítását,
energiahatékonyságát fogják megcélozni.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
A június 23-i Start Mintaprogram által használt területen való bizottsági látogatásról
milyen információk, milyen konklúziók érkeztek Önhöz vissza?
A július 29-i – Dr. Komoróczy igazgató úrral történt – egyeztetésen felmerült-e, hogy
az intézményben általam júniusban jelzett okirathamisítás bűncselekmény gyanúja
tisztázásra került, vagy azóta történt-e ebben az ügyben bármilyen fejlemény?
Az idei Ladányi Nyár egyik programjáról, a Kakasfőző Fesztiválról, ami szerencsére
az idén botrány nélkül múlt el, az Ön facebook-oldalára feltett fényképeken nem
láttam vagy nem kellő hangsúllyal láttam a két alpolgármestert. Mi volt annak az
oka, hogy ezen a rendezvényen az alpolgármester urak nem vették vagy nem tudták,
kivenni a részüket a tevékenységből?
Volt egy olyan átadó, amely a sportcsarnok napelemes rendszerének átadásáról szólt,
és amiből csak azt nem tudtuk meg, hogy mit adtak át, és hogy az milyen módon
működik. Szerencsére a 2. napirend során majd azt mondhatjuk, hogy augusztus 14-e
óta működik a rendszer…(Letelt az idő.)
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
Június 23-án a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
tagjai helyszíni szemlét tartottak a Start Mintaprojekt által használt 10 hektáros
területen. Ezt nagyon jó kezdeményezésnek találtam elnök úr részéről. Már tavaly is
többször voltunk kint. Az lenne a legjobb, ha ott még bizottsági üléseket is tudnánk
tartani, biztatom elnök urat erre. Lássák azt, hogy hol, hogyan, milyen minőségben és
körülmények között dolgoznak az emberek.
Július 29-én a házi gyermekorvosi ellátással, illetve az iskolaorvosi ellátással
kapcsolatban tárgyaltunk Dr. Komoróczy Károly igazgató úrral, az Ön által felvetett
dologgal kapcsolatban nem.
A Kakasfőző Fesztivál napján is megérkezett Püspökladányba a kínai delegáció, akik
elfogadták a meghívást a fesztiválra. A reggeli órákban érkeztek, kivittük őket a
fürdőbe. Azért mondom többes számban, mert nem csak a két alpolgármester volt
ott, hanem az elnökök közül is voltak ott többen. Be voltunk osztva, ki fogadja a
kínai delegációt, ki viszi ki őket a fürdőbe, ki az, aki a Kakasfőző Fesztiválon, mint
házigazda megvendégeli őket. Ők is főztek többek között. Tehát egy nagyon sokrétű
nap volt. Ezúton köszönöm mindkét alpolgármester segítő munkáját, illetve a
képviselők is nagyon sokat dolgoztak ezen a napon.
Egy napelemes rendszernél napelemek felszerelésére kerül sor, ennek az átadása
történt meg. A műszaki átadás után megtörtént az engedélyezési folyamat, augusztus
16-a óta pedig már áramot termel a felhelyezett rendszer.
FENYVES VIDOR képviselő
A Táncsics-Kolozsvári utca parkoló helyszíni bejárásán vett részt polgármester
asszony. Ezzel kapcsolatban nem lehetne-e egyeztetni, hogy vegyék át, aszfaltozzák
le, és akkor oda állnának be a gépkocsikkal? Ismét sok a lakossági panasz, hogy
megint a járdára állnak fel. Már többször elmondtam.
Az önkormányzati utak kátyúzása leállt vagy még tovább folytatódnak? Ahogy
látom, sok helyen megcsinálták, de sok helyen nem.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Fenyves Vidor képviselő kérdésére
Az ideiglenes parkolóval kapcsolatban képviselő úr azt mondja, hogy csináltassák meg
maguknak. Többször beszéltünk már a képviselő-testületi ülésen a jogszabályoknak való
megfelelésről. A törvény erejénél fogva minden cég maga kell, hogy megoldja a
parkolását. Mivel a vasúti beruházásnak is meg kell oldania, ezért folytak ezek az
előkészítő tárgyalások, hogy hol tudjuk ezt megoldani. Ez egy önkormányzati parkoló,
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tehát a vasút nem az FMF-parkolót csinálta meg, hanem az önkormányzattal
együttműködve oldotta meg az ideiglenes parkolók kialakítását. Azért jeleztem, hogy
amikor elkészül a vasúti parkoló, mindenképpen foglalkoznia kell vele az
önkormányzatnak, hogy mi legyen az ideiglenes parkolóval. Az én javaslatom majd az
lesz, hogy az ideiglenes parkolót helyezzük olyan stádiumba, amivel végleges lesz. Ennek
majd meg lesz az ideje, de jelenleg önkormányzati ideiglenes parkolóról beszélünk.
Minden évben a Városüzemeltető Kft. - a képviselők jelzései alapján - felállít egy
sorrendet és elkezdi a kátyúzási munkálatokat. A nyáron többször volt hőségriadó, tehát
többször volt olyan időszak, amikor a kátyúzási munkálatokat nem lehetett végezni,
azokat tolták. Tehát valóban voltak leállások, de csak az időjárási körülmények miatt.
BALÁZS SÁNDOR képviselő
Javaslom, hogy polgármester asszony a zárt ajtók mögött tájékoztasson bennünket a
kínai befektetőkkel történt egyeztetésről.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Természetesen.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Egy definíciós értelmezési problémával kapcsolatban van kérdésem. Augusztus 11én az útépítéshez szükséges tört beton leszállításáról szól a jelentés. Sajnálatos
módon az előterjesztés is meglehetősen hányaveti módon kezeli a definícióját annak,
amit az útalapba bele kell helyezni. A döntésünkkor darált betonról volt szó. A tört
beton és a darált beton nem azonos fogalom. Valószínűleg ez lehet az oka annak,
hogy a József Attila utcán két héttel ezelőtt egy világháborús bombát találtak az
anyagban, ami ha darált beton lett volna, nem kerülhetett volna oda. Augusztus 11-én
kikkel történt az egyeztetés? Az előterjesztés erre nem tért ki. Meglehetősen későinek
gondolom, ahhoz képest, hogy már másfél hónappal korábban szerződést kötöttünk a
kivitelezővel... (Letelt az idő.)
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
Augusztus 11-én tört beton leszállításáról történt egyeztetés. Ezt követte az a testületi
határozat, aminek a meghozatalára azért volt szükség, mert nem kaptuk meg a 2000
m3 betontörmeléket, amire megállapodásunk van a vasúttal.
Vélemények
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Úgy látszik, amikor fontos kérdéseket nem tudunk bizottsági keretek között, ahol
nincs időkorlát, akkor van az, hogy így torlódnak a dolgok, és egy héttel később lesz
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tudomásunk vagy alkotunk fogalmat arról, hogy polgármester asszonynak nagy
gondjai vannak a szavak értelmezésével, és ettől súlyosabbat is fel lehet tételezni.
Példának okáért elmismásolta azt a választ, amit Balázs Sándor képviselő úr tett fel a
D. Sári Andrea intézményvezető asszonnyal való egyeztetéssel kapcsolatban. Nekem
olyan információim vannak, hogy valamilyen oknál fogva elég súlyosan megváratta
az intézményvezető asszonyt polgármester asszony, és amikor tudtak beszélni, ott
elég erős kritikai megjegyzések lehettek. Mindenesetre feltűnő, hogy augusztus 20án egy másik technika sugározta a zenét, mint addig.
Szeretném jelezni, hogy megint sok-sok dologról nem számolt be ez a polgármesteri
jelentés. Így is 7 oldalon rengeteg utalás van benne a különböző programokkal
kapcsolatban, de azt, amikor a város ügyeivel kapcsolatos nagyon fontos dolgok
kimaradnak a jelentésből, az több, mint aggályos. Hogyan történhetett az meg, hogy
polgármester asszony a kínai delegációval kapcsolatos egyeztetésről szóbeli
kiegészítést magától nem tett volna, csak képviselői kérdésre. Akkor itt van valami,
amiről nem a facebook-oldalon köteles Püspökladány lakossága tájékozódni, Ön
pedig rendszeresen ezt az oldalt tartja annak a felületnek, ahol információ-morzsákat
helyez el. Mivel ez egy júniusi vita, nem szeretnék mélyebben kitérni rá, csak két ok
miatt. Ön a város hivatalos honlapjára feltetette a hivatalos oldalára való linket,
miközben azt mondta, hogy az magánügy. Továbbá a magánügyén, a facebookoldalán a város hivatalos fotóit helyezteti el, címerrel. Úgy gondolom, hogy egy ilyen
eljárás mindenképpen az Ön minősítése, hogy túlterjeszkedik a hatalmán. Minimum
elővezette volna a testületnek, hogy van egy ilyen újabb információs lehetőség, és a
testület véleményezze vagy járuljon hozzá, hogy ezen a felületen is tájékoztatni
lehessen a lakosságot. Legtöbb esetben félre, mert mindig csak a pozitív dolgokról
van szó, a negatív dolgokról pedig esetleg kommentekben értesülhet, amire nem
szívesen válaszol. Jeleztem, hogy a facebook egy veszélyes fegyver, úgy látszik,
hogy nem érti. Most akkor élvezze ki a sikert.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
A hangtechnikáról konkrétan igazgató asszonnyal nem beszéltünk. Szerintem
működik. Bizonyára tapasztalatot kell szerezniük azoknak a kollégáknak, akik ezzel
foglalkoznak, hiszen egy új beszerzésről van szó.
A kínai delegációval
megválaszoltam.

kapcsolatban

felmerült

kérdésre

úgy

gondolom,

A fotókon szereplő címerhez címerhasználati engedélyt kértem, és meg is kaptam.
Mégpedig azért, mert megkerestek a sajtó - többek között a Hajdú-Bihari Napló munkatársai, hogy szeretnének információkat levenni a polgármesteri facebookoldalról, megtehetik-e. Természetesen, hiszen nyitott, bárki által hozzáférhető. A
logók ezután kerültek fel, és nem logóként, hanem Püspökladány címereként, azért,
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hogy ha azt leveszik, látható legyen, hogy önkormányzati fotódokumentációkról van
szó. Egyébként csak azokra kerül rá, amelyeket mi készítünk.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Ön még ezt júniusban tagadta, azt mondta, hogy a facebook-oldal az magánoldal.
Kérem, hogy terjessze a képviselő-testület elé, hogy egy hivatalos oldal legyen, és
abban a pillanatban nem lesz ezzel kapcsolatban több kérdés, de természetesen
követni fogom a rajta megjelenő tartalmakat.
Jeleznem kell, hogy 5 héten keresztül nem volt alkalmam a csütörtöki
betekintésekkor találkozni egy autentikus kollégával az apparátusból, aki
rendelkezésemre
bocsátott volna dokumentumokat.
Nevezzük nyári
szabadságolásnak. Jegyző úrnak jeleztem, ő azt tanácsolta, hogy ezen a héten ezt
pótoljam be. Nagyjából megtettem, és a szabadtéri színpad hangosításával
kapcsolatban meglehetősen döbbenetes információkhoz jutottam. Engedjék meg a 40
éves tapasztalatom alapján, hogy ránézésre azt mondjam, az a technika legfeljebb a
színházteremben alkalmas hangosításra, szabadtéren nem. Ennek ellenére Önök a
kiírással szemben még kisebb teljesítményű szubbasszus ládákat vásároltak. Úgy
gondolom, hogy ez a hozzá nem értés teljes csődje. Nem csoda a püspökladányi
lakosság döbbenten hallgatta, ami ott volt vagy nem volt.
A következő dolog dátumát sajnos nem tudom, de inkább július volt, mint augusztus.
Mindenesetre történt valami a Kakasfőző Fesztivál előtt, aminek ez valószínűleg egy
folyománya vagy esetleg előzménye. Ön nem írta bele a polgármesteri jelentésébe,
hogy miről tárgyalt Nádudvar polgármesterével és a nádudvari vízmű
üzemvezetőjével. Azt tapasztaljuk, hogy a püspökladányi vízszolgáltatásban néhány
hete személyi változás lett volna, és ez azóta sincs. Hogyan is történnek a dolgok
Püspökladányban?
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Azzal egyetértek, hogy hosszú volt a polgármesteri jelentés. Azt viszont maximálisan
visszautasítom, hogy 5 hét alatt a hivatalban nem tudott információkhoz jutni.
Jómagam tapasztaltam, mivel pályázati lehetőségként együttműködési
megállapodásokat kellett kötnünk a járáshoz tartozó településekkel, civil
szervezetekkel, mégpedig az esélyegyenlőségi program járási kidolgozása miatt.
Függetlenül attól, hogy nyári időszakot élünk, a munka nem áll meg. A hivatalban
folyamatos volt a munka. Az egyeztető fórumok során nem tudtam minden
településre eljutni, de mindenütt azt tapasztaltam, hogy a hivatalokban általában
kéthetes szünetet tartanak, amely a képviselő-testület kompetenciakörébe tartozik.
Volt olyan település, amelyen a megbeszélés éppen a szünet időszakára esett, és csak
azért nyitották ki a hivatalt, hogy az egyeztető fórumot meg tudjuk tartani.
Megfontolásra javaslom a képviselőknek, hogy Püspökladányban éljünk-e esetleg
ezzel a lehetőséggel.
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Képviselő úrnak biztosan nagy tapasztalata van a hangosításban, nem vitatom.
Amennyiben ilyen probléma van, amit képviselő úr felvetett, jegyző úrtól vizsgálatot
kérek a hangosítással kapcsolatban.
A polgármesteri jelentésben mindent leírtam. Nem tárgyaltam a nádudvari
polgármesterrel, sem az üzemvezetővel. Mindenre tudok válaszolni, ami a
polgármesteri jelentésben szerepel, de ami nem történt meg, arra nem.
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester
Magam is azt tapasztaltam a nyári időszakban, hogy vannak hivatali szünetek.
Képviselő úr mindig feszegeti, szenzációhajhászként a Kakasfőző Fesztivált. Nem
tudom miért. Nem is tudom, mire gondol. Ott kell lenni képviselő úr, és meg kell
nézni, hogy a képviselők melyik rendezvényen, milyen feladattal vannak megbízva,
mit tesznek. Miért nem kérdezi meg személyesen tőlem, hogy hol voltál? Én is
kérdezhetném, hogy hol volt képviselő úr, mert nem láttam, pedig ott voltam a
megnyitón, ott voltam este az eredményhirdetésen és az utána való rendezvényen.
Lehet, hogy csak nem találkoztunk, hiszen elég nagy területen volt a Kakasfőző
Fesztivál. Nem mondom, hogy végig ott voltam, de amivel polgármester asszony
megbízott, azt elvégeztem, és amin magam is ott akartam lenni, azon ott voltam. Ez a
többi rendezvényen is így van, nem tudom, hogy mit akar ebbe képviselő úr belelátni.
A hangosítással kapcsolatban nem lehet elvitatni, hogy talán ért hozzá valamit, de
akkor azt is tudnia kell, hogy van olyan eset, amikor egy műsort, egy koncertet a
hangtechnikával együtt lehet kibérelni. Ez lehet az egyik oka, de Ön ezt biztosan
jobban tudja.
BALÁZS SÁNDOR képviselő
A kihangosítással kapcsolatos dolgot nagyon jól lereagálták a rendezők, mert sikerült
pótolni a hangtechnikát. Nagyobb problémának tartom azt, hogy erről képviselő
társaim nem tudnak, nem hallottak. Még nagyobb probléma, hogy több esetben, pl.
augusztus 20-án, amikor a ladányi fellépők a színházteremben adták elő a műsorukat,
a Kossuth Olvasókör fellépése során képviselő társaim többsége, mondhatom, hogy
szinte mindenki, vezényszóra kivonult a teremből, és meg sem hallgatta a ladányi
fellépőket. Ezt én sajnálatos problémának találom, mert ha ők megteszik azt, hogy
fellépnek, kutya kötelességünk meghallgatni őket, és megtapsolva őket nyugtázni,
hogy megint tettek valamit Püspökladányért.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Augusztus 20-a előtt felhívott a szalókai polgármester, hogy náluk a falunap ebben az
évben sajnálatos külső okok miatt elmarad. Ekkor mondtam neki, hogy ha már ez így
alakult, meginvitálom az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkre, amit ő tisztelettel
elfogadott, és egy nagyobb delegációval érkezett meg. Néhány nap alatt kellett
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leszerveznünk a szállást, az étkezést, a programot. Felborult az egész 20-i menetrend.
Valóban úgy van, ahogy képviselő úr mondja, tartanunk kellett az előre
meghatározott ütemet, vittük vacsorázni a szalókai delegációt a kollégiumba.
PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok
Ülnek itt az asztalnál olyan képviselők, akik szinte minden rendezvényen ott vannak,
megtisztelik a civil szervezeteket azzal, hogy végighallgatják a műsorukat és
megtapsolják. Több olyan rendezvény is volt, amelyen nagyon foghíjas volt a
képviselők sora. Amennyiben olyan véleményt fogalmazunk meg, amely degradáló
azokkal szemben, akik a feladatukat végezték, akkor előtte tájékozódni kellene, hogy
a pontos, menetrend szerinti időt kellett tartani, hiszen el kellett kísérni őket,
segítettünk, hogy a vacsora rendben lezajlódjon, majd visszajöttünk a rendezvényre.
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester
Annyit szeretnék elmondani, hogy én találkoztam képviselő úrral a 20-i rendezvényen,
ott állt mellettünk, amikor az esti programon a művésznő fellépett. Amennyiben egy
kicsit körbenéz, észrevette volna, hogy ott áll több képviselő is a szalókai delegációval,
és talán megismerkedhetett volna a szalókai polgármester úrral is.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Balázs képviselő úrnak szeretném elmondani, hogy tiszteletbeli elnöke vagyok annak
az egyesületnek, amit megnevezett. Úgy gondolom, hogy arról képviselő úrnak nincs
információja, hogy folyamatosan egyeztetünk, és nem csak ezzel az egyesülettel,
hanem azokkal, akik vállalják, hogy az önkormányzati rendezvényeket segítenek
lebonyolítani, előadásukkal színesíteni. Augusztus 20-a előtt néhány nappal elnök
asszony és a helyettese nálam jártak egy utolsó 20-i egyeztetéssel kapcsolatban.
Tájékoztattam őket arról, hogy a szalókai delegáció váratlanul fog érkezni, és hogy a
szalókai kórus fel fog lépni. Ilyen esetben természetesen borul a műsor, de elnök
asszony azt kérte, hogy ne borítsuk fel, inkább helyettük lépjen fel a szalókai
asszonykórus. Erre én azt mondtam, hogy nem, mind a két kórusnak a színpadon van a
helye. Úgy gondolom, hogy körültekintően járjuk körbe ezeket a dolgokat. Arra kérem
képviselő társaimat is, hogy mielőtt negatív véleményt formálnak, tájékozódjanak az
adott képviselőtől vagy polgármestertől. Még egyszer megköszönöm mindenkinek az
egész nyáron, a rendezvények lebonyolításánál nyújtott segítségét. Nagyon sok vendég
volt Püspökladányban, nagyon sokfelé vitték el a jóhírünket.
Aki elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 igen, 4 tartózkodás.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta.
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2. Napirend
DR. LENTE PÉTER képviselő
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót megtárgyalta. A felmerült kérdésekre maradéktalanul választ
kaptunk. A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Kérdések
DURÓ FERENC képviselő
A 9. oldalon a Startmunka Mintaprogram 2015. Bio- és megújuló
energiafelhasználás projektnél 20 fő közfoglalkoztatott önkormányzati területeket
tisztít. Az aprítékot mivel darabolják fel és hol tárolják?
A 10. oldalon az önkormányzat földek művelésénél olvashatjuk, hogy 7 hektár
területen napraforgót, 6 hektár területen lucernát, 52 hektáron pedig kukoricát
termeltünk. Ezek hol lesznek tárolva és mi lesz velük?
A gyógyfürdő-fejlesztéssel kapcsolatban pedig azt szeretném megkérdezni, hogy
lesz-e sátor az idén, van-e újabb fejlemény a sátorral kapcsolatban? Az uszoda a II.
kiírásba bekerült-e? Az uszodafejlesztéseknél volt egy pályázat.
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta
Duró Ferenc képviselő kérdésére
A biomassza feldolgozása az önkormányzat saját forrásból vásárolt
aprítékológépével történik a Debreceni u. 1. szám alatti telephelyen, és a gyűjtés is
oda történik folyamatosan.
A napraforgó és a kukorica értékesítésre kerül, tárolásban nem gondolkodtunk.
A fürdőfejlesztéssel kapcsolatban nincs információm arról, hogy ilyen pályázat
kiírásra került volna. Ez nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem fog megtörténni.
A sátorral kapcsolatban nem tudok mit mondani, talán a Városüzemeltető Kft.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Önkormányzatunkhoz nem érkezett olyan információ, mely az uszoda fejlesztésére
adott volna lehetőséget. Figyeljük a pályázatokat, de jelenleg ilyen lehetőség nincs.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
A 4. oldalon olvashatjuk, hogy a temető első három havi bérleti díját a
Városüzemeltető Kft. júliusban utalta át. Ki engedélyezte a három hónapos csúszást
vagy milyen szokásjog az, amelyben három hónapos csúszásra utalhat, ami jogszerű
vagy legalábbis rendeleti bérleti díja?
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A Start Mintaprogramnál van egy olyan mondat, hogy a megmaradt termés
értékesítésre kerül. Lehet-e már tudni, hogy mennyi az értékesíthető termény, vagy
mennyi volt az, amit barter keretek között a többi önkormányzattal elcseréltünk?
A közétkeztetéssel kapcsolatban egy dolgon csodálkozom. Miközben a kormány
hivatalosan száműzte szótárából a gyermekszegénység kifejezést, Püspökladányban
még alkalmazzák. Gondolkozzunk el rajta.
A kormányhivatal kialakításával kapcsolatban is van egy kérdésem. Mi volt az
akadálya, hogy 2 és fél éven keresztül ez a folyamat nem tudott elkezdődni, illetve
befejeződni? Ez alatt az idő alatt mennyi előnye származott abból a püspökladányi
önkormányzatnak, hogy itt volt a kormányhivatal? Lesz-e abból veszteség, ha
elköltözik?
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
A Start Mintaprogramon belül értékesítésre kerülnek azok a dolgok, amelyeket nem
tudunk felhasználni a közétkeztetésben, illetve nem tudunk elcserélni a többi
településsel. Augusztus 20-i időponttal tudom mondani képviselő úrnak, hogy kb.
800 eFt folyt be az értékesítésből.
Püspökladányban nem volt szó arról, hogy kormányhivatal kerül kialakítására.
Püspökladány járási központ, járási hivatal került kialakításra. Kormányablakok
elkészítése van folyamatban. Mivel a Polgármesteri Hivatalban működik az
Okmányiroda, a megállapodás értelmében fizetik a rájuk eső költségeket. Amikor
elköltöznek a hivatalból, akkor ezek az irodák felszabadulnak.
NAGYNÉ KIS SIMONKA KATALIN pénzügyi csoportvezető az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
A Városüzemeltető Kft. három havi bérleti díjat fizetett be július 10-én. Nincs róla
tudomásunk, hogy bármilyen halasztást kapott volna. Ebben az évben megfizeti a
teljes összeget.
DURÓ FERENC képviselő
A GESZ igazgatónőjének szerettem volna feltenni a kérdést a bentlakásos otthonnal
kapcsolatban, hogy milyen munkálatokat végeznek jelen pillanatban?
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta
Duró Ferenc képviselő kérdésére
Jelen pillanatban a belső vakolási munkálatok folynak.
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KINCSES LÁSZLÓ képviselő
A 10. oldal tetején az a mondat szerepel az önkormányzati földekkel kapcsolatban,
hogy 2015. január hónapban az önkormányzat saját művelésébe vette a 65 hektárt.
Ez úgy értelmezhető, hogy mi magunk végezzük a művelést. Ehelyett ki van adva ez
a bizonyos művelés. Kérdésem, hogy milyen terméskilátások vannak a hosszú
aszály, illetve az intenzív esőzés után?
A Start Mintaprogramban szereplő zöldségfélék közül milyen termést takarítottak be
a tavaszi káposzta, illetve milyen termés várható az őszi káposzta viszonylatában?
(Letelt az idő.)
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
Testületi döntésünk van arról, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelően olyan
kft-knek tudja az önkormányzat rendelkezésére bocsátani a saját tulajdonú földjét,
amelynek az éves árbevételének fele földből származik. Korábban a Városüzemeltető
Kft. végezte ezeket a feladatokat, de a megváltozott jogszabályok nem engedték,
hogy a továbbiakban is ők végezzék ezt a feladatot.
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
A tavaszi és őszi káposztával kapcsolatos kérdésére írásban fogok választ adni
képviselő úrnak.
TÓTH LÁSZLÓ képviselő az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
A kukoricatermésünk jónak mondható az átlaghoz képest, 60-70 mázsás átlag
várható. Amennyiben nem lesz sok csapadék a napraforgó is jó lesz. A tavaszi
káposzta most kerül értékesítésre, itt is éreztette hatását a nyári szárazság.
Vélemények
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Általában minden kérdésnek megvan a maga fontossága. Bár a legutóbbi testületi
ülésen leszavazták azt a kezdeményezésemet, hogy legyen beszámolója a Start
Mintaprogramnak, időszakos beszámolója is, akkor mégis a féléves anyagunk
foglalkozik a kérdéssel, még ha nagyvonalakban is. Bízom benne, hogy ha lezárul a
betakarítási ciklus, a kérdésekre a nagy természet ad választ.
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A beruházásoknál azonban egészen más hangnemet lehet megütni, mert azok végül
is vagy zajlanak vagy nem. Nyilvánvalóan a „vagy nem” okoz aggodalmat, ilyen
például a piacberuházás állapota, amelyről a bizottsági ülésen azt hallhattuk, hogy
hétfőn lesz egy rész-műszaki átadás. Jelzem, hogy részt szeretnék venni rajta. Ez a de
minimis programrész, az árusítóhelyek lefedése, illetve a piacfelügyelői épület
átadását jelenti. Láthatjuk, hogy egyelőre a díszkőburkolat és a parkolók állapota elég
lemaradott, nem lehet tudni, hogy mikor készül el.
Nem térnék ki ismét a napelemes rendszerre, de jelzem, hogy amibe betekintettem,
ott pályázati kiírási törvénysértések nyomára bukkantam. Mint tudjuk, a pályázati
közbeszerzést nem az önkormányzat bonyolította le, hanem egy messziről idejött kis
hölgy, ezért nem tudom, a felelősség kit terhel. Egy biztos, azt nem nevezhetjük
konkrét, pontos ajánlatnak, amelyben nem szerepelnek egységek, nem szerepelnek
darabok, nem szerepelnek egységárak, hanem helyette elképesztő nagyságrendű, 19
mFt-os összeg szerepel a napelemek sorban. Jelzem, hogy a napelemes beruházással
kapcsolatban többször előre szóltam, most már utána vagyunk, a végén, több mint
100 %-osan magasabb ajánlatot fogadott el az önkormányzat, mint amennyi a reális
piaci ár jelen viszonyok között. Ebből pedig arra kell következtetnem, amit már egy
évvel ezelőtt is elmondtam, most nem mélyednék bele.
Tegnap a tartalékalappal kapcsolatban volt némi polémizálás, hogy a tartalékalap
mindig hullámzik, a tartalékalapba mindig visszakerülnek részek, amikor lezárul egy
beruházás, illetve csökken, ha … (Letelt az idő.)
KINCSES LÁSZLÓ képviselő második hozzászólása
A többségnek még véleménye sincs, hát ennyire birkának már nem kell lenni,
maradjunk ennyiben.
A tartalékalapnál tartottunk. Mi most a múlt héten 3 mFt-ot szavaztunk meg a darált
beton folyamatossá tételére. Ez az, az összeg, amelyre állítólag később is szükség lett
volna, kivéve, ha nem daráljuk a betont, hanem törjük. Azt tapasztalom, legalábbis
ami a József Atila utcán zajlik, a napokban kaptam az ott lakóktól fotókat, amelyek
azt bizonyítják, hogy oda nem darált beton megy, hanem nagyon jó indulattal is
legfeljebb tört, emberfej nagyságú beton, közötte vas, szemét, és néha még egy
szárnyas bomba is. A kivitelezőnek mi biztosítottuk az alapanyagot, tehát az
önkormányzat nem kontrollálta, vagy ha tudott róla, akkor azért tartozik
felelősséggel. A lakosság veszélyeztetése esete állt fenn, amikor két héttel ezelőtt
több mint egy fél napon keresztül a József Attila utcából sem be, sem ki nem lehetett
közlekedni. Amennyiben ilyeneket tapasztalunk meg, felsejlenek a 2008-2009-es
útépítési emlékek. Akkor még nem voltam a képviselő-testület tagja, de
elmondásokból és néhány személyes tapasztalatból tudom, hogy akkor is a darált
beton volt a varázsige. Akkor a cukorgyárból bontották, de hogy hová került a java,
azt nem tudni, és ez most is így van a 2000 m3-rel.
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Indítványozom, hogy az önkormányzat ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést a
2000 m3 darált beton … (Letelt az idő.)
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Képviselő úr elmondta, mit tapasztalt az Újtelepen. Nekem is van egy tapasztalatom,
amit elég furcsán éltem meg. Néhány héttel ezelőtt, amikor folytak a kátyúzások, és
jelezte igazgató úr, hogy most melyik utcán lesz a kátyúzás, elnök úrral látogatást
tettünk ezen az útszakaszon. Az, az útszakasz nem 2008-ban készült, hanem tizenévvel
ezelőtt, és szeretném jelezni, hogy az útalap cserép volt. Köszönöm szépen.
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester
A testületi ülésen való megnyilvánulásnak vannak írott és íratlan szabályai. Az a
kijelentés, amit az előbb képviselő úr tett a képviselő társaira, nem tartozik abba a
körbe, ami elfogadható egy ülésen.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Az önkormányzatnak nem kötelessége behozni a testület elé a féléves beszámolót, de
egy település életében ildomos erről beszélni. Köszönöm, hogy megtárgyalták a
bizottságok, elkészítették a kollégák, illetve a képviselők is foglalkoztak vele.
Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodás.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2015. I. félévi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
3/a. Napirend
KISS ZSIGMOND képviselő
A Szociális és Humán Bizottság megvitatta az anyagot. Egy jól összeállított, részletes
kimutatásokkal alátámasztott anyagot kaptunk. A bizottság elfogadásra javasolja.
Kérdések
DURÓ FERENC képviselő
A 29. oldalon a 7. fejezetben olvashatjuk, hogy „A város fontos feladatának tekinti a
romák helyzetének folyamatos elősegítését.”. Az állam évek óta több száz millió Ftot költ felzárkóztatásra. Van-e ennek kézzel fogható eredménye? Nőtt-e a
diplomások száma, illetve szakemberek kerültek-e ki, akik nem közmunkában,
hanem 8 órában dolgoznak?
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Duró Ferenc képviselő kérdésére
Most egy kicsit visszautalnék a polgármesteri jelentésre, ahol a könyvtárpontról esett
szó. Ez is egy fontos visszaigazolása annak, amit képviselő úr elmondott. Van igény,
akarják, szeretnék. Néhány éve indult el a „Legszebb Konyhakert” program,
amelyhez Püspökladány is csatlakozott. Minden év augusztus 20-án van
eredményhirdetés, és magam is nagyon pozitívan éltem meg, hogy a romák közül
voltak díjazottak ebben az évben. A közfoglalkoztatás egy átmeneti dolog, amelynek
az a célja, hogy visszaszokjanak a munkába az abban résztvevők. Az egyeztetések
során az intézményvezetők elmondják, hogy a náluk dolgozók - származásuktól
függetlenül - jó színvonalon látják el a munkájukat.
SZABÓ-NAGY ANDREA szociális igazgatási ügyintéző az alábbi választ adta
Duró Ferenc képviselő kérdésére
A közfoglalkoztatásban dolgozók továbbképzéseken vesznek részt, amelyeket
kompetencia-felmérés előz meg. Arra vonatkozóan nincs adatunk, hogy felsőfokú
végzettséggel kik rendelkeznek, és hogy ebből a programból kifolyólag kerültek-e
ilyen végzettséggel be.
BALÁZS SÁNDOR képviselő
Szeretném jelezni, hogy az előterjesztéssel alapjaiban teljes mértékben egyetértek.
Fogalmazásbeli dolgokat találtam, amelyek az én jóérzésemet sértik. Gondolok itt pl.
a 14. oldalon arra a részre, ahol arról van szó, hogy ki vallja magát romának és ki
nem. Ennek van egy olyan vonzata, hogy pl. az én választókerületemben is vannak,
és ők nem vallják annak magukat, amivel nagyon egyetértek. A 18. oldalon azzal a
mondattal, hogy „A közfoglalkoztatás szükséges és indokolt a térségre, illetve a
településre jellemző magas munkanélküliségi ráta javítása érdekében, ….” teljes
mértékben egyetértek, csak ez oda vezethető lassan vissza, hogy azok az emberek,
akik csak ebben tudnak részt venni, zsellérsorba kerülnek, mert ebből az 50 eFt-os
jövedelemből sokkal többet nem lehet produkálni. Arra is felhívtam a bizottság
figyelmét, hogy aktív keresők pótlása Püspökladányban ne történjen meg
közfoglalkoztatottakkal. A 21. oldalon van a kedvencem: „Azok a személyek, akik
több éve kiestek a munka világából, most újra megtanulnak dolgozni.”. Nem hiszem,
hogy 40 éves embert nekünk kellene megtanítanunk dolgozni, inkább visszavezetni a
munka világába. Ez a mondat esetleg egy 40 éves embernek sértő lehet.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Képviselő úr nem fogalmazott meg konkrét kérdést, de én azért néhány dologra
szeretnék reagálni.
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Valóban így van, tehát, aki romának vallja magát, az részt vehet a roma nemzetiségi
választásokon, jelölt, illetve szavazó lehet.
A 18. oldalon lévő mondathoz fűzött észrevételével kapcsolatban mondanám, hogy a
közfoglalkoztatás lehet rövidtávú, középtávú, illetve hosszabb. Nem mindenki
egyformán áll a munkához. Előfordul, hogy egy intézményben, vagy pl. a
betonelemgyártásnál egy közfoglalkoztatott nem tudja elvégezni a rá bízott feladatot.
Ekkor lehetőség van arra, hogy a későbbiekben egy másik közmunkaprogramba
kerüljön, egy könnyebben elvégezhető munkát találjunk neki.
A 21. oldalon, a „megtanulnak dolgozni”, véleményem szerint így van. Az elmúlt
években olyan közfoglalkoztatások indultak, amelyek során kompetencia-felmérések
és elméleti képzések történtek. Nagy port kavart anno, hogy miket tanulnak. Magam
is tapasztaltam, hogy probléma volt pl., hogy amikor kapálunk, merrefelé megyünk.
Azon kívül rendszerességre is kell tanítani az embereket, hiszen csörög az óra, fel
kell kelni. Nyilván nem mindenkit, de van, akinél az is gondot jelentett, hogy időre
kell menni, vagy az, hogy ne fogyasszon alkoholt délelőtt. Itt ezekre a dolgokra kell
gondolni. Nem nagy számban fordul ez elő, de előfordul. Vannak azonban már olyan
közfoglalkoztatottak, akik a munkaerőpiacon el tudnak helyezkedni.
DR. LENTE PÉTER képviselő
A bizottsági ülésen ezek a kérdések felmerültek. Valójában ezek a Központi
Statisztikai Hivatal által átvett adatok. A közfoglalkoztatás célja, hogy minél több
embert bevonzzanak a munka világába, illetve, hogy visszakaphassák a lehetőséget
arra, hogy újra bekapcsolódhassanak a munka világába. A közfoglalkoztatásra
szükség van, jótékony hatású. Kit, milyen lehetőségek szerint, de foglalkoztatni kell.
A koncepció hűen tükrözi az önkormányzat vagy akár az ország szolidaritás-elvén
alapuló hozzáállását, hiszen önkormányzatunk is számtalan szociális juttatást ad,
mint pl. segély, óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkeztetés, 70 éven felettiek
támogatása, nyugdíjasok fürdőtámogatása. Nagyon egyetértek a koncepcióval.
Vélemények
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Nyilvánvaló, hogy az anyag készítője nem kompetens a KSH adatok máshogy
értelmezésében, de engedjék meg, lévén ehhez is van egyfajta végzettségem és
tapasztalatom, hogy a 9. és 10. oldal demográfiai grafikonjáról, táblázatáról ejtsek
néhány szót. Az, hogy a lakó és állandó népesség között mindig különbség van, és
ezt a dilemmát kozmetikai alapon közelíti szinte minden önkormányzat, felfelé
kerekít, ezt már megszoktuk, ezen túlléphetnénk. Azonban azt a táblázatot, amely
arról szól, hogy az állandó népesség milyen arányban él Püspökladányban,
mindenképpen elő kell venni. Először is a táblázatból hiányzik a 0-2 évesek nemek
közötti megosztása, viszont a következő sor a 0-14 évesekről szól. Nem értem, miért
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különítettük el a 0-2 éveseket, ha a 0-14 évesek kategóriájába is beletartoznak. A
másik ilyen furcsaság, lehet, hogy a KSH tehet róla, hogy a 15-17 éves korosztály,
amely meglehetősen kis rétege a lakosságnak, külön fejezetben van, míg a 18-59
éves aktív korosztály semmilyen bontást nem tartalmaz. Ez azért lenne érdekes,
különösen a nők tekintetében, mert a 18-40 éves, szülőképes korosztályról így most
nincs kellő információnk. Összességében azt láthatjuk azonban, hogy a 18-59 éves
korosztályig túlnyomó többségben a nők kisebbségbe kerültek Püspökladányban, és
csak a 60 fölötti korosztályban van nőtöbblet, ami egyébként hagyományosan így
van. (Letelt az idő.)
SZABÓ-NAGY ANDREA szociális igazgatási ügyintéző
A szociális szolgáltatási koncepcióról a szociális törvény rendelkezik, amely
meghatározza azt, hogy a koncepcióban milyen kötelező tartalmi elemeknek kell
lenni. Ezek egyike a demográfiai adatok. A demográfiai adatok a KSH adataiból
kerültek kinyerésre. A Területi Információs Rendszer gyűjti össze a KSH, a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, és más hivatalok adatait. Az állandó népességen belül ők sem
tesznek különbséget a 0-2 évesek megoszlására vonatkozóan. A 18-59 éveseknél
ugyan van eltérés, de nem nagy mértékű, ezt nem bontja tovább a KSH sem.
DURÓ FERENC képviselő
2008 és 2012 között 830 fővel csökkent a település lakossága, a születések és a
halálozások között a különbség 326, tehát kb. 500 fő vándorolt el. Ezek többnyire
fiatalok. Ha ezt munkahelyteremtéssel nem tudjuk megállítani, akkor az elvándorlás
folyamatos lesz a közeljövőben is.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Teljesen egyetértek.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Erről nagyon sokat kellene még beszélnünk, sőt ki kellene dolgozni ezzel kapcsolatos
cselekvési tervet, hogy mit tudunk, mit tehetünk. Balázs képviselő úrnak volt a
polgármesteri jelentésnél egy javaslata, hogy zárt keretekben tárgyaljunk a kínai
befektetésről.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Nem tárgyalunk, információt fogok nyújtani a zárt ajtók mögött.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Azt szeretném e tekintetben egy kicsit felgyorsítani, hogy ennek az ülésnek a végén
legyen ez a napirend, mert az összefüggések, a tendenciák pontosan azt mutatják,
hogy jelentős számú munkahely hiányzik Püspökladányban, és amennyiben még a
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következő generációkban a szülőképes nők száma is csökken, akkor a püspökladányi
demográfiai trend félelmetes adatokat fog mutatni 5, 10 és 15 év múlva. Ahhoz az
elemhez szeretnék visszatérni, amikor polgármester arról beszélt, hogy a munkához
való visszatérés, tehát a közmunka, a közfoglalkoztatás milyen tapasztalatokkal,
hasznokkal jár. Néhány tapasztalatom nekem is van. Amikor június 23-án kimentünk
a bizottsággal, akkor is feltűnt, aztán mivel kell az utóellenőrzés, még egyszer
megtekintettük a területet, és azt tapasztaltuk az előző időszakok információit
megerősítve, hogy a dandáridőszakban, amikor betakarítás van, akkor hirtelen
felnövekszik a táppénzes állomány a közmunkásoknál. A beszélgetések alapján arra
is következtetni lehet, hogy notóriusan ugyanazok mennek táppénzre ilyenkor.
Szeretném, ha Lente doktor úr a tapasztalatait, véleményét ezzel kapcsolatban
elmondaná.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Képviselő úr javasolja egy cselekvési terv kidolgozását a lakosság csökkenésével
kapcsolatban. Egy dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe. Néhány hónappal ezelőtt,
amikor az egyik püspökladányi cég szeretett volna megvásárolni egy önkormányzati
területet, pontosan abból a célból, hogy szeretné a vállalkozását bővíteni, képviselő úr
nagy elánnal tiltakozott ellene, most pedig egy koncepció kidolgozását javasolja.
Érezhető a változás, és bízom benne, hogy a ciklus végére elég jól fogunk tudni együtt
dolgozni. A táppénzzel kapcsolatos felvetésre nem szeretnék reagálni, és remélem,
hogy Lente képviselő úr sem a testületi ülést fogja kihasználni arra, hogy reagáljon,
mint háziorvos. Úgy gondolom, hogy ha valaki elmegy egy háziorvoshoz, az orvos
meg tudja állapítani, hogy az illető beteg vagy nem. Képviselő úr hogy jön ahhoz,
hogy bármelyik háziorvosnak a döntését felülbírálja.
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester
A magam részéről mégiscsak foglalkoznék ezzel, ugyanis nagyon fel vagyok
háborodva. Nem tudom, ki a hibás érte vagy ki tehet erről, de szerintem senkinek
nincs joga, a képviselőknek sem és másnak sem, hogy ki, mikor, miért van
táppénzen. Valaki rosszul cselekedett, ha ilyen felvilágosítást adott képviselő úrnak,
ha pedig nem, akkor ez egy koholt vád és feltételezés, amit szintén vissza kell, hogy
utasítsak.
DR. LENTE PÉTER képviselő
A szakmai szabályainak megfelelően kell végeznünk a dolgunkat. Az, hogy valakit
táppénzre vehetünk, jogunk. Az, hogy mivel és mikor vesszük fel, az pedig nem
tartozik senkire, és orvosi titokként lehet kezelni. Még a munkáltatónak sem lehet
elmondani, hogy mivel van táppénzen, mindössze annyit írunk fel, hogy táppénzes
állományba vettük. Nyilván azt lehet látni, hogy kik vannak sűrűbben táppénzes
állományban. Annak a megítélése, hogy ki és mennyi idő töltött táppénzen, lehet-e
még táppénzen tartani vagy sem, az pedig a minket ellenőrző táppénzes felülvizsgáló

25

szakorvosnak a feladata. Az OEP-nél a beérkezett igazolások alapján látják, hogy ki,
mennyit töltött táppénzes állományban. A felülvizsgáló orvos a felülvizsgálatra
berendeltetheti velünk a munkavállalót.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Természetesen egyetértünk abban, hogy vannak személyes dolgok, azok nem is
tartoznak ide. Ide az tartozik, hogy van 117 dolgozó a Start Mintaprogramban,
akiknek hullámzó a teljesítménye. Elvileg lenni kellene ezen a területen is
munkanaplónak, amely naponta rögzítené a jelenlévők számát. Az új
közmunkaprogram indulásakor az új szerződések megkötésének előfeltétele az
üzemorvosi vizsgálat. Amennyiben a vizsgálat során nem tűnnek fel akadályozó
tényezők a munka típusának megfelelő végzéshez, akkor elég furcsa, hogy néhány
héttel később más tünetek együtteséből gyakorlatilag hiány jelentkezik a
közmunkások között. Ennek a másik oldalát szeretném igazán hangsúlyozni, azt,
hogy ez milyen rossz közérzetet teremt azok között, akik ott vannak. Ennek az
ügynek ez az igazán súlyos, morális része, és így van összefüggésben a
demográfiával is. 50 eFt-os fizetésből megélni, miközben hajnal csörög a vekker,
megfelelni a munkában, és közben szembesülni azokkal a flusztrációkkal, amikor
nem egyforma lehetőségekkel, jogokkal és kötelességekkel vannak ott bizonyos
embercsoportok. Én a problémát vetem fel, ami miatt a hatékonysága a
tevékenységnek. … (Letelt az idő.)
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Elfogadom képviselő úr véleményét. Most is azt mondom, hogy ha valaki elmegy
táppénzre, azt az orvos megvizsgálja. Azzal is egyetértek, hogy aki bekerül a
közfoglalkoztatásba, meg kell felelnie az egészségügyi követelményeknek, tehát az
alkalmassági papírt hoznia kell.
PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok
Az előterjesztést elfogadom, és elfogadásra javaslom. Amikor olvastam az
előterjesztést, az első megállapításom az volt, hogy valóban minden adat benne
szerepel. A korosztály szerinti megosztás pontosan így szerepel a KSH
adatbázisában. A demográfiával kapcsolatban pedig azt szeretném mondani, hogy ez
nem egy új dolog. Évek óta, és nem csak Püspökladányban folyamat, hogy azok a
nők, akik szülő korúak, nem biztos, hogy 3, 4 vagy 10 gyermeket vállalnak, mint pl.
az 1910-es években. Fontos lenne az a megtartó erő, amit többen is említettek. Ehhez
úgy vélem, hogy az önkormányzat minden segítséget meg fog adni. Eddig is
megadott és ezután is meg fog.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.
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A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás.
84/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3)
bekezdése alapján Püspökladány Város Önkormányzata Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2015. évi felülvizsgálatát elvégezte, és azt
a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dombi Imréné polgármester

3/b. Napirend
KISS ZSIGMOND képviselő
A Szociális és Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 igen.
85/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
I.

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltakra
figyelemmel a 090095070 ÁNTSZ azonosítóval rendelkező 1. számú házi
gyermekorvosi körzetben a gyermekorvosi tevékenység helyettesítés
keretében történő ellátásával a STERI-MED Egészségügyi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Puskin u. 22.; adószáma: 217999871-09) beltagját, Dr Sipos Tímea csecsemő-gyermekgyógyász szakorvost
bízza meg, 2015. szeptember 01. napjától 2015. december 31. napjáig.
Felhatalmazza a polgármestert a működési engedély és az OEP-pel kötött
finanszírozási szerződés módosítására irányuló intézkedések megtételére, a
helyettesítésről szóló megbízási szerződés aláírására.

27

II. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1)
bekezdés d) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7/A. §-ában foglaltak
figyelembevételével az 1. számú gyermekorvosi körzetben a rendelési időt
2015. szeptember 01. napjától 2015. december 31. napjáig az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Határidő:
Felelős:

10:30 – 12:30
12:30 – 14:30
08:30 – 10:30
csecsemővédelmi tanácsadás: 10:30 – 11:30
12:30 – 14:30
12:30 – 14:30 (páros hét)
10:00 – 12:00 (páratlan hét)

azonnal
Dombi Imréné polgármester

3/c. Napirend
KISS ZSIGMOND képviselő
A Szociális és Humán Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 igen.
86/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével a
betöltetlen 090095070 ÁNTSZ azonosító számú házi gyermekorvosi praxis
betöltésére vonatkozó pályázat benyújtási határidejét 2015. október 15-ig
meghosszabbítja, valamint a jogviszony kezdetének időpontját, legkésőbb 2016.
január 1. napjában jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat lefolytatásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dombi Imréné polgármester
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3/d. Napirend
DR. LENTE PÉTER képviselő
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdések
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Bizottsági ülésen kifejtettem az álláspontomat, megpróbálom rövidítve közzétenni.
Mióta a jelenleg is regnáló - remélem, már nem sokáig – kormányzat olyan módon
változtatta meg az önkormányzatok gazdálkodásának törvényei kereteit, hogy nem
lehet hiánnyal tervezni költségvetést, azóta azt tapasztalom, hogy minden évben
ugyanazzal a technikával hamisítjuk meg a költségvetésünket, hogy év elején mindig
berakunk 60 mFt ingatlaneladást, és aztán eljön a szeptember, amikor be lehet adni a
támogatási igényt, akkor megpróbáljuk ezt a kormány kegyeiből kikompenzálni. Ezt
a folyamatot már több éve tapasztalhatom. Ugyanazokat az ingatlanokat hányszor
lehet még eladni papíron?
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
A válaszom roppant egyszerű, egy ingatlant egyszer lehet eladni, hiszen ha már
eladásra került, többször nem lehet eladni.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Pontosítanom kell a megfogalmazást. Az eladási szándékot forintosítani a
költségvetésben hányszor lehet évente? Hol van ilyenkor az Állami Számvevőszék, aki
éveken keresztül nem veszi észre ezt a rendszerszintű, legtöbb önkormányzatnál
előforduló trükköt, amely év elején, szeptemberig ezt mutatja, majd összecsapjuk a
kezünket, hogy már megint nem sikerült eladni ingatlanokat. Hozzáteszem, hogy
mégiscsak sikerült eladni egy be nem tervezett ingatlant, nagyságrendileg 10 mFt-ért,
ez az a bizonyos Rákóczi u. 30. mögötti terület. Mire fogjuk használni azt a 10 mFt-ot?
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Jogszabályok kötelezik az önkormányzatot arra, hogy jó gazda módjára járjon el az
ingatlanokkal kapcsolatban. Itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy csak azokat az
ingatlanokat jelölheti ki az önkormányzat eladásra, amelyről a képviselő-testület
döntést hoz, tehát kijelöli értékesítésre. A kijelölés visszavonásig tart, hiszen határozat
van róla. Arról, hogy mire fogjuk használni a pénzt, majd a képviselő-testület fog
dönteni.
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Vélemények
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Folytatni kell a megkezdett mondatokat, és visszautalnék polgármester asszony három
napirenddel ezelőtti megjegyzésére. Amikor erről az ingatlanértékesítésről döntöttünk,
nem az volt a kifogásom, hogy a cég fejleszt, hanem az, hogy a cég miért a
belvárosban fejleszt. Legyen szíves pontosan idézni azokat a mondatokat, amelyeket
én mondtam. A kezdeményezési javaslatom akkor is az volt, hogy ajánljunk fel neki
akár ingyen területet a város külső részén, ott fejlesszen, ne pedig ellenőrizetlen módon
a belvárosban egyre nagyobb területeket vesz igénybe olyan ipari tevékenység, amely
igazán nem munkaerő igényes, hanem sokkal inkább technológiai fejlesztéseket
igényel. Lehet, hogy ez fog jelenteni számunkra néhány százezer forint iparűzési adó
többletet, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mi azzal a fejlesztéssel hosszú távon
Püspökladány ökológiai környezete tudatossága ellen vétettünk, sőt többet tettünk.
Idézem továbbá a tegnap elmondott mondataim legvégét, ami arra vonatkozott, hogy
addig, amíg ezek a „MÜKI-támogatások” a kiskaput jelentik az önkormányzatok
számára, addig egy dolog történik, hogy a kormány pitizteti elsősorban a
polgármestereket és a többségi képviselő-testületeket, nyújtsátok be a pályázatokat, és
majd mi eldöntjük, hogy ki, mennyit kap. Visszaemlékszem, hogy tavaly is voltak
olyan hasonló nagyságú járási székhelyek, amelyek a püspökladányinál kétszer,
háromszor többet kaptak. Így aztán ki is lehet azt jelenteni, hogy Püspökladány
vezetői, bár hűséges talpnyalók, mégsem jutnak sehová.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Elfogadom, hogy Önnek ez a véleménye, az én véleményem abszolút nem ez. Egy
vállalkozással kezdte képviselő úr. A cél, amit a vállalkozó el akart érni, az Ön
eszmefuttatása alapján elérhetetlen lett volna számára. Ön nem támogatta. Az, hogy
milyen okból, az más dolog, de jól jön majd az a néhány százezer forint iparűzési adó,
amit befizet a vállalkozó. Igen, fel lett ajánlva számára egy másik terület, de ott nem
tudta elképzelni a vállalkozását. Tehát a cél Ön szerint nem volt támogatható.
Támogatom az előterjesztést, igen, próbáljuk meg. A kollégáknak nem kevés
feladata lesz ezzel. Az pedig, hogy melyik települést hogyan bírálnak el, vagy mi az,
amit elfogadnak egy-egy támogatási igénynél, azt a jogszabályok alapján megnézik,
és amennyiben támogathatónak ítélik meg, akkor támogatják, függetlenül attól, hogy
Püspökladány adja be, vagy Hajdúszoboszló.
KOVÁCS KRISZTINA képviselő
Olvasni és értelmezni. A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot
hirdet az önkormányzatok gazdálkodásának könnyítésére. Emlékezzen vissza
képviselő úr, ezt régen ÖNHIKI-nek nevezték. Erre évtizedek óta pályázni lehetett,
és pályázott is önkormányzatunk, abból kifolyólag is, hogy elég hátrányos helyzetű
kistérségben vagyunk. Ha lehetőségünk van minisztériumi pályázatra pályázni, akkor
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azt meg kell tennünk, nem kell szemérmeskedni. A költségvetésünk elkészült,
amelynek valóban nem lehet hiánya, ezért a rendelkezésre álló lakásokat felajánljuk
megvételre. Azonban, ha lehetőségünk van arra, hogy ezeket a lakásokat az
önkormányzati vagyonban tartsuk, mert helyette tudunk a költségvetésen könnyíteni
pályázat útján nyert pénzeszközökkel, azt meg kell tennünk. Én lennék a
legboldogabb, ha olyan gazdasági helyzettel rendelkező település lennénk, amelynek
nincs szüksége ilyen jellegű pályázat benyújtására. Jelenleg nem tartunk itt. Örülök,
hogy van ilyen lehetőség, és mindenképpen támogatni fogom a pályázat benyújtását.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Olvasni és értelmezni, mondja képviselő asszony. Azt gondolom, hogy olvasni és
átértelmezni, felülértékelni a begyűjtött információkat, szintetizálni, ez a feladat.
Nem az, hogy elolvassuk, mit ír a törvény, hiszen azt a törvényt pontosan azért hozta
ez a kormány, hogy meglegyen benne az átjárható kiskapu, és aztán ő maga döntse
el, hogy ki, mennyit kap. Nem a jó pályázaton múlik ez, hanem az ún. felső
akaratokon, kinek mennyit löknek. Talán azt is érdemes lenne kifejteni, hogy ez a
kormány hozta azt a döntést, hogy az önkormányzatoknak nem lehet negatív a
költségvetésük. Az előtte lévő összes kormány legalább nem volt ennyire farizeus, és
tudta, hogy úgysem lehet önkormányzatot hiány nélkül működtetni, csak nagyon
keveset. A szerencsésebbeket, mint pl. Győr vagy Kecskemét, ahol az Audi vagy a
Mercedes milliárdokat…
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Ne az Audiról és a Mercedesről beszéljen képviselő úr. Megvonom Öntől a szót.
Támogatási igény benyújtásáról szól az előterjesztés.
Dombi Imréné polgármester megvonta a szót Kincses László képviselőtől.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Mindenképpen támogatom a támogatási igény benyújtását. Azzal is egyetértek, hogy
az önkormányzatok ne hiánnyal tervezzék a költségvetésüket. Úgy gondolom, hogy
ennél logikusabb döntést nem is hozhattak volna.
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás.
87/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján támogatási
igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására.
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Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 30.
Dombi Imréné polgármester

3/e. Napirend
DR. LENTE PÉTER képviselő
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra
javasolja.
Kérdések
DURÓ FERENC képviselő
A beszámolóban olvashatjuk, hogy „A megépült szennyvíz vezetékre a TRV Zrt.
tájékoztatása szerint 2015. július 31-ig 350 ingatlan csatlakozott rá (kb. 58 %)”. Mi
az oka, hogy 42 % nem kötött még rá?
KISS ZSIGMOND képviselő az alábbi választ adta
Duró Ferenc képviselő kérdésére
Az agitálás folyamatosan történik. A TRV Zrt-nek lett kiadva, hogy folyamatosan
keresse fel ezeket az ingatlanokat. Utánanézek, és jelezni fogom a választ képviselő
úr felé.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Amennyiben az ingatlanok 58 %-a rákötött, akkor a befizetések miért tartanak még
48 %-nál? Tudom, hogy ltp-s, részletfizetéses dolog. Nem ismételném meg a tegnapi
bizottsági ülésen elmondottakat, csak egy egészen konkrét, remélem érzékletes
hasonlítást tennék. Mostanában 120-150-160 eFt befizetés jön be havonta. Ez szűken
két lakás/hó. Ez azt jelenti, hogy ezzel a tendenciával 10-12 év alatt fog a bekötési és
befizetési arány megvalósulni. Akármeddig is tart ez, remélem, hogy nem 12 évig, az
önkormányzatnak folyamatosan kell a konfliktusokat kezelni. A konfliktusok
legnagyobb forrása pedig az, hogy vannak máris olyanok, akik befizetés nélkül is
használják a rendszert. El nem tudom képzelni, hogy mikor lehet ezeket feloldani
azokon a módokon, ami gyakorlatilag az adóhatósági eljárás. Van-e abban
hatékonyságjavulási lehetőség, hogy az adók módjára behajtható megoldásokkal
minél több, vagy legalábbis ezt a különbséget kompenzálni tudjuk?
KISS ZSIGMOND képviselő
A rákötések számának és a befizetéseknek egymáshoz semmi köze nincs. Az a cél,
hogy 100 %-os lefedettségű legyen a város. Önkormányzati jogszabályban taglaltuk,
hogy aki nem köt rá, talajterhelési díjat fog fizetni. Tehát még meg is büntetjük, ha
nem akar rákötni minél előbb. Nyilván ezek a dolgok rövidesen el fognak indulni.
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Úgy tudom, 1 év türelmi idő van, hogy amennyiben működő rendszer van, rákössön
a tulajdonos, ellenkező esetben elkezdődik a talajterhelési díj fizetése. Már most is
vannak konfliktusok, hiszen pl. a Petritelepen komoly hátralék volt akkor, amikor
átadtuk az önkormányzatnak. A behajtásokat jelenleg az adócsoport végzi. Ennek
hatékonyságára nincs rálátásom, de úgy gondolom, mindenképpen haszna van,
hiszen ha most nem is fizet a tulajdonos, az ingatlanra ráterhelik, és idővel majd a
késedelmi kamataival együtt fog megtérülni az önkormányzatnak. Nyilván van
olyan, aki nem tud fizetni, de sok olyan lakos is van, aki megtehetné, hogy rákössön,
és fizesse ezeket a díjakat, mégsem teszi valamilyen oknál fogva. A lényeg az, hogy a
város ezt a közel 600 mFt-os beruházást meg tudta valósítani, növelve ezzel a város
vagyonát, és főleg az újtelepi lakosok komfortfokozatát. Bízom benne, hogy a
képviselő-testület a továbbiakban is támogatja azokat az előterjesztéseket, amelyek
az Újtelep fejlesztésére, továbbfejlesztésére, felzárkóztatására irányulnak.
BALÁZS SÁNDOR képviselő
Az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóban azt
olvashattuk, hogy a talajterhelési díj 100 eFt összegben volt beütemezve, ebből 27
eFt teljesült, ami 27 %-nak felel meg. Visszatérve ahhoz, hogy 52 % kötött rá, és 48
% nem, a 27 % és a 48 % közötti különbség abból adódott esetleg, hogy eddig nem
volt bevezetve ennek a díjnak a beszedése, vagy pedig más tényezők is befolyásolták,
esetlen nincs is a kettőnek egymáshoz köze?
KISS ZSIGMOND képviselő az alábbi választ adta
Balázs Sándor képviselő kérdésére
Több olyan eset van, amikor nem lakossági, hanem közüzemi vagy más ipari jellegű
ingatlan nem fizette meg a díjat. Utána fogok nézni, és konkrétan válaszolni fogok a
kérdésére.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Vajon milyen súllyal szerepelhet a nem részletezett indokok között pl. a Móricz
Zsigmond, Fazekas Mihály, Bessenyei, Bólyai utcák lakóinak az a csalódottsága,
hogy ők az ígéretek ellenére sem kapnak belátható időn belül kövesutat?
KISS ZSIGMOND képviselő
Amikor a pályázat benyújtásra került, nem volt szó kövesútról, hanem
szennyvízépítési beruházásról volt szó. Lehet, hogy ezt a vonalat valakik félrevitték,
hiszen valamikor, az első időszakokban úgy történtek meg a szennyvízbekötések,
hogy az útépítés vagy az út helyreállítás munkáit is belevették a szennyvízberuházás
költségébe. Most ez a beruházás ezt nem tartalmazta. Ennek ellenére tapasztaljuk,
hogy az Újtelepen is elkezdődött az út építése a József Attila utcán, és folytatódik a
Bartók Béla utcával. Bízom benne, hogy képviselő úr, és a többi képviselő társam is

33

támogatni fogja rövidesen újabb utcák kövesúttal való ellátását. Egyetlen dolog
hiányzik hozzá, a forrást kell megtalálni.
Vélemények
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
A szennyvízberuházás már 9. éve napirenden van. 2006-2007-ben mintegy újdonság,
ígéret volt az akkor hatalomra kerülő többség részéről. Talán nem csoda, hogy a
város többi területeinek tapasztalataiból az emberek arra következtettek, ahol érdekes
módon az előző önkormányzat meg tudta oldani, hogy a szennyvízberuházás végén
az utakat helyreállítsák, és új aszfaltburkolatot kapjanak. Jogos volt az elvárás, és ha
még vádként fogalmazódhatott is meg, de ettől többet erről sajnos nem tudok, annak
ellenére sem tudok, hogy már egy éve törekszem rá, hogy megismerjem a víziközmű
társulat jegyzőkönyveit. Csak a packázás van, hogy menjek ide, menjek oda. Nekem
hivatali kapcsolatom nincs és nem lehet a víziközmű társulattal, nekem az
önkormányzattal van hivatali kapcsolatom, az önkormányzattól kérem ezeket a
jegyzőkönyveket, és nem kapom meg nagyon hosszú ideje. Ez leginkább azért jelent
problémát, mert talán, nem biztos, egy bizonyos félreérthető vagy legalábbis
elburjánzó részletkérdést, ami szerintem kardinálissá válik a befizetések miatt,
tisztázni kellene végre. Vajon miért történhetett az, hogy 2010-ben, 2011-ben, amikor
ez a szennyvízberuházás pályázati úton elindult, ott és akkor nem nyílt mód arra,
hogy az utcák rendbetétele megtörténjen. Amikor tavaly novemberben lezárult ez a
fajta építési folyamat az Újtelepen, úthelyreállításról nem beszélhetünk, némi 1-2
méteres aszfaltcsík került fel a Debreceni utca, és kisebb mértékben a Gárdonyi Géza
utca áttöréseihez. Miután november végén, a műszaki átadáskor ezeket az
észrevételeket még csak meg sem tette az önkormányzat, pedig emlékezetem szerint
21 mFt volt biztosítva aszfaltozásra a pályázat keretei között. Nem csoda, hogy az
emberek úgy gondolkodnak, hogy nem fizetik be mindaddig, amíg nem látnak
valami reményt keltő eredményt, hogy náluk is javulhatnak az útviszonyok. Az
összefüggés sokkal bonyolultabb annál, minthogy ezt valaki igenre és nemre akarja
lecsökkenteni. Ha mi magunk nem látunk tisztán, illetve nem akarjuk, hogy tisztán
lásson a lakosság, mindkettő ugyanoda vezet, hogy minden alkalommal, amikor a
víziközmű társulatnak beszámolója van, ezek a dolgok mindig felbukkannak. Addig
ezek fel is fognak bukkanni, amíg ezt az önkormányzat nem kívánja a lakossággal
nyíltan megvitatni.
TÓTH LÁSZLÓ képviselő
Tegnap a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a szennyvízberuházásnak és az
útépítésnek egymáshoz semmi köze. Azt is elmondtam már, hogy a Petritelep I-II.
szennyvízberuházás úgy szólt, hogy ahol útalap van, azt leaszfaltozzák. Ebben a
pályázatban erről szó nem volt. Ezt valamikor félrevitték, és összemosták, és
folyamatosan ezt lovagolja meg még mindig képviselő úr. Felejtse már el.
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 7 igen, 5 tartózkodás.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2015.
II. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
3/f. Napirend
DR. LENTE PÉTER képviselő
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyöntetűen elfogadta a beszámolót.
Kérdések
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Akkor van értelme a folyószámla-hitellel kapcsolatos beszámolóknak ilyen
intenzitással, ilyen intervallumban, ha tudjuk, hogy a felhasználásának részletei mik
voltak, vagyis, ha mellette van egy termelési-működési beszámoló is. Amennyiben
ez túlzás lenne, hiszen a két hónappal ezelőtti testületi ülésen erre vonatkozólag
éppen a csökkentés, a minél ritkább beszámolók idejére, időszakára tettek
javaslatokat, utalásokat képviselő társaim, itt volt egy hallgatólagos vagy majdnem
hallgatólagos konszenzus abban, hogy félévente kellene ezt a folyószámla-hitel
beszámolót is megtenni. Azt én azzal egészítettem ki, hogy igen, de termelési
beszámolóval együtt. Sajnálatos, hogy ezzel kapcsolatban meglehetősen
ellentmondásosan viselkedik önkormányzatunk. Lehet, hogy ezt külön jogszabály
szabályozza, hogy milyen intenzitással kell beszámoltatni, de semmit nem ér egy
fiktív beszámoló néhány mondattal. Bocsánat, a fiktívet úgy értem, hogy nincs
alátámasztva, mert az a néhány szám, amely az adatsorban van, nem mutat kellő
mélységet ahhoz, hogy láthassuk a folyamatokat. Abban az esetben, ha ez rajtunk
kívül álló okok miatt szabályozódik ilyen intenzitással, azt értjük, de akkor ehhez kell
igazítani a beszámolókat is. (Letelt az idő.)
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Nem hangzott el konkrét kérdés, egyetlen dolog viszont nagyon megütötte a fülemet,
mégpedig a fiktív beszámoló a folyószámla-hitelkeretről. Engedje meg képviselő úr,
hogy én ezt maximálisan visszautasítsam az önkormányzat nevébenis, és a
Városüzemeltető Kft. nevében is. Kérem, hogy tartózkodjanak az ilyen
megjegyzésektől. Van egy testületi döntés, mely szerint negyedévente a folyószámlahitel felhasználásával kapcsolatban kérjük a beszámolót. Természetesen lehet ezen
változtatni, javaslom is megfontolásra, ha ez ilyen mélységekig felmerült a bizottsági
ülésen.
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Vélemények
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Azonnal helyesbítettem, a fiktív kifejezés ott nem volt helyes. Sokkal bonyolultabb
körülírni egy rövid időkeretben, hogy mire is gondolok. Van egy egyoldalas jelentés,
amely gyakorlatilag minden alkalommal megegyezik az előző negyedéves jelentéssel,
csak a fő számok változnak benne, de az, hogy a fő számok mellett a valós folyamatok
mik, azokat ebből a típusú beszámolóból soha nem ismerjük meg. Ilyen alapon ennek a
beszámolónak nincs meg a racionalitása. Ez csak megfelel egy önkormányzati
határozatnak, de mi azt a határozatot akkoriban talán még azért hoztuk, hogy
ellenőrizzük a folyamatot. A folyamat ellenőrzésének azonban mi csak egy elemét
ismerjük meg, konkrétan, hogy az adott folyószámla hitelt adott pillanatban hány milliós
vagy tízmilliós nagyságrendben használták vagy nem használták. A nyári szünet arra is
lehetőséget adott, hogy néhány helyen jártam, és néhány helyről pedig információkat
próbáltam szerezni, mert érdekel az ott folyó önkormányzati munka. Ebben az
önkormányzati munkában olyan megdöbbentő beszámolási kötelezettségeket láttam,
ahol az önkormányzati testületnek a Városüzemeltető Kft-jét, az Egészségügyi Kft-jét,
vagy az intézményfenntartó GESZ-t is olyan mértékben és részletességgel számoltatják
be, hogy ezek azok a minták és ezek azok a példák, amikor azt mondhatjuk, hogy egy
önkormányzat jó gazda módjára figyel a vállalataira és az intézményeire. Csak egy
példa, elnök úrnak megígértem, és mindenkinek, akinek az e-mail címét ismerem, az
orosházi önkormányzat városüzemeltető kft-jének a beszámolója, amely 200 oldalon
keresztül taglalja az utolsó szegig, hogy mi történt ott. 78 oldalas előterjesztés és 128
oldalas melléklet. Nem kívánom, hogy minden ugyanígy folyjon, de az a cinizmus, ami
itt évek óta a Városüzemeltető Kft-nél és az Egészségügyi Kft-nél, továbbá a GESZ-nél
lezajlik, hogy a beszámolókat most már foghegyről veszik, hónapokkal tologatják
különböző indokok miatt, utána pedig szűkszavúra veszik. Beszámolnak valamiről, ami
probléma, de nem számolnak be arról, ami még nagyobb probléma. Ezeket a dolgokat
ehhez képest negyedéves intenzitással mi egy folyószámlahitel-felhasználással próbáljuk
meg kontrollálni. A két dolog nem áll arányban egymással. Akkor van értelme a
folyószámla-hitel beszámoló ciklusának ritkítására, félévessé tételére, ha, ahogy tettem a
II. félévi ülésterv kapcsán javaslatot, lesöpörték az asztalról, hogy be kell számoltatni
ezeket a kft-ket év közben is. (Letelt az idő.)
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Azt mondja képviselő úr, hogy a negyedéves beszámolókban csak a számok
változnak. A folyószámla hitelnek pontosan ez a célja, hogy a testület dönt az adott
intézmény folyószámla hitelkeretéről. Ezt a pénzintézet megadja, év végén pedig
meg kell, hogy szüntesse a kft. A folyószámla hitel az egy napi változó limit,
természetes, hogy negyedévente a felhasználás összege változik. Nem látok ebben
semmi kivetnivalót. A téli időszakban általában magasabb a folyószámla hitel
felhasználása, illetve vannak olyan időszakok, amikor a befizetési hajlandóság
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jobban érvényesül a lakosság részéről, ilyenkor a folyószámla hitelt nem kell olyan
mértékben igénybe venni. A folyószámla hitelt nem lehet átlépni, maximálva van.
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester
Alapvetően ez egy pénzügyi beszámoló folyószámla hitel felhasználásáról. Szakmai
beszámolóra más módon tarthat igényt Kincses úr. Szeretném a tegnapi bizottsági
üléssel kapcsolatban pontosítani, hogy nem született hallgatólagos konszenzus a
félével beszámolóról, javaslatként merült fel ez, ugyanúgy, mint az éves beszámoló.
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Az hangzott el, hogy a bizottsági elnök javaslattal él az önkormányzat vezetése felé,
hogy ezeket a felvetéseket kicsit alaposabban át kell vizsgálni, és ha racionálisan
felveti, akkor meg is lehet valósítani. Ha valaki pénzügyi végzettséggel rendelkezik,
akkor megvan az a kombinatív képessége, hogy egy hitelfelhasználásból
következtetéseket vonna le. Vonna, ha mellette volnának a költség- és az árbevételadatok. Mivel nincsenek mellette, így teljesen téves következtetésekre lehet jutni
abból, hogy igen, decemberben, meg januárban, meg februárban …
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Megvonom a szót képviselő úr. A Városüzemeltető Kft. folyószámla hitelkeretének a
felhasználásáról van szó.
Dombi Imréné polgármester 2. alkalommal vonta meg a szót Kincses László
képviselőtől.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Azért vannak a bizottsági ülések, hogy ott van az igazgató, válaszol a kérdésekre,
hogy semmiféle félreértés ne legyen. Testületi ülésen vagyunk, a kérdéseken
végigmentünk. Egy konkrét olyan kérdés nem hangzott el képviselő úrtól, ami a
félreértéseket egyenesbe hozza.
Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 11 igen, 1 tartózkodás.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
folyószámla hitelének 2015. II. negyedévi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.
3/g. Napirend
KOVÁCS KRISZTINA képviselő
Az előterjesztés két részből áll. Az egyik része átruházott hatáskörben az Oktatási,
Kulturális és Sportbizottság hatáskörébe tartozik, az alapítványok hatásköre viszont a
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testület elé került. Elmondom, hogy ez a civil szervezetek és alapítványok számára
nyújtandó támogatás, amit a testület bocsát rendelkezésére a két alapítványnak. A
sportalapítvány egyszer ír pályázatot és nyújt támogatást, míg a közművelődésért
alapítvány negyedévente fogadja a pályázatokat és dönt azok támogatásáról. A
rendelkezésre álló 2 864 eFt éves előirányzatból ezidáig 1 445 eFt-ot használt fel. Az
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság eldöntötte a civil szervezetek támogatását, ahol
öt pályázat érkezett be, közöttük egy sportegyesületé, akinek a kurátorok 0 Ft
támogatást ítéltek, viszont a bizottság úgy ítélte meg, hogy az a rendezvény, amire a
támogatást kérték, támogatható, így pl. a fotódokumentáció, és azok a kiadványok,
amelyek az arborétumot, illetve a várost mutatja be. Így a bizottság 30 eFt-ot ítélt
meg erre a célra. A bizottság a Karacs Ferenc Múzeum Baráti Körének a 20 eFt-os
támogatását 50 eFt-ra emelte, mivel október 1. és december 31. között több olyan
rendezvény megtartását, és olyan gyermekek foglalkoztatását tervezi, amelynek az
anyagköltségére nem elég 20 eFt. Ezért a civil szervezeteknek a 220 eFt helyett 280
eFt támogatást ítélt oda. Ez a hatásköre a bizottságnak. Ami viszont ránk tartozik, az
alapítványok részére juttatott támogatás, amely 4 db volt a pályázatok alapján. Ehhez
nem nyúlt a bizottság, mivel egyetértett a kurátorok döntésével. Javaslom, hogy a
képviselő-testület fogadja el azt, amit a szakemberek javaslata alapján a bizottság is
támogat.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 igen.
88/2015. (VIII. 27.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet 2. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a helyi civil szervezetek részére
2015. évben biztosított önkormányzati támogatási keretre benyújtott, 2015.
október 1. és 2015. december 31. között megvalósítandó pályázatokat az alábbi
mértékben támogatja, mely támogatási összeg csak a megjelölt célra
használható fel:
1.

Kálvin Téri Iskoláért Alapítvány
felhasználható: jutalomkönyvek vásárlása

50 eFt

2.

Sárrétért Táncművészeti Alapítvány
felhasználható: ruhakölcsönzés

50 eFt

3.

Sárrétért Táncművészeti Alapítvány
felhasználható: jelmez, díszlet

50 eFt

4.

Püspökladány Múzeumáért Alapítvány
felhasználható: előadói tiszteletdíj, anyagköltség

30 eFt
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___________________________________________________________________
Összesen:
180 eFt
Határidő:
Felelős:

2015. augusztus 30.
Dombi Imréné polgármester

3/h. Napirend
TÓTH LÁSZLÓ képviselő
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság támogatta azt,
hogy nincs szükség a vizsgálat elkészítésére. Sem kérdés, sem vélemény nem merült
fel. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon.
A szavazás eredménye: 12 igen.
89/2015. (VIII. 27.) 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:
Felelős:

azonnal.
Dombi Imréné polgármester

Kérdések
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Mivel júniusban volt legelőször, hogy azt tapasztaltam, és észrevételeztem is, hogy
megcserélődött a közérdekű bejelentések és a kérdések napirendje. Visszatekintve a
jegyzőkönyvbe mindig látható, hogy előbb volt a közérdekű bejelentés, utána a
kérdés, pont azért, hogy még kérdést lehessen feltenni. Most úgy látom, hogy

39

SZMSZ módosítás nélkül történt, valakinek a parancsára. Ki volt az, aki elrendelte
ezt a meglehetősen totalitárius módszert, hogy változtatunk itt az SZMSZ-en?
Az útépítéssel kapcsolatban. Augusztus elején kezdődtek a tevékenységek. Az én,
illetve kollégám tapasztalata szerint, a lakók a József Attila utcán többek között azt
mondták el, hogy hétfőn elkezdődött a munka, mindenki meg volt ijedve, hogy
hogyan tudnak bejutni a lakásokba. Majd ehhez képest 2 nap múlva kaptak egy írást,
hogy mindenki nyugodjon meg, a munkák folynak és augusztus 31-ig befejeződnek.
Itt vagyunk augusztus 27-én, nem az látszik, hogy a munkák befejeződnének,
továbbá nem abban az ütemben történt a munkafolyamat, mint ahogy az a papírban
le volt írva, hiszen a Bartók Béla utcán még semmi nem történt, a József Attila utcán
pedig fél állapotok vannak. Ki volt az, aki Püspökladány Önkormányzata nevében
ezt az iratot kiadta, dátum, pecsét, és aláírás nélkül? De biztos, hogy 2 nappal később,
mint ahogy a munkák elkezdődtek. Ki az, aki ezzel kapcsolatban mulasztott, ki az,
aki le akarja fedni a mulasztást egy ilyen fiktív papírral, mert valóság tartalma eltér
attól, mint, amit tapasztalunk?
A nyár során több alkalommal feltűnő jelenség volt Püspökladányban, az ma is, hogy
egy meglehetősen viharvert, nevezzük bódénak, amely vendégipari szolgáltatást
végez a fürdő területén, meg a díszterünkön is, azt húzogatják itt a városban. A
bódénak nem lehet tudni, milyen műszaki állapotát, milyen vizsgálatát, engedélyét
lehetne számon kérni. Ehhez képest nem csak a bódéról van itt szó, hanem ugyanez a
vállalkozás egy autós telepet is nyit a 7-8. utca sarkán, ahol a lakók szintén nagy
felháborodással veszik tudomásul, hogy mi történik. Ő ezt nyíltan hirdeti, ez legyen
az ő dolga, de az, hogy mi milyen módon járulunk hozzá? A vállalkozási
tevékenységek engedélyezésénél, a versenytörvényt, hogyan tartja be Püspökladány
Város Önkormányzata? (Letelt az idő.)
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
Nincs információm arról, hogy ez az írás önkormányzattól ment ki. Valószínűnek
tartom, hogy a kivitelező tájékoztatta a lakókat. Az augusztus 30-a biztos, hogy téves,
szeptember 30. a befejezési határidő. Jövő hét végével a József Attila utca
elkészülhet, a Bartók Béla utca biztos, hogy nem fog tudni elkészülni. Tudomásom
szerint az ingatlanok megközelítéséről a kivitelező gondoskodott. Úgy építette az
útalapot, hogy a munkavégzés közben az ingatlanok megközelítése is biztosított
legyen. Az esős idő bekövetkeztével, a végén betöltött rosszabb minőségű útalap
miatt, nagyon nehéz volt a megközelítése az utcáknak.
KISS ZSIGMOND képviselő
Kint voltunk Tóth László elnök úrral, és elkértem ezt a levelet, és ott már
tájékoztattam a lakókat, hogy ez nem augusztus 30-a, hanem szeptember 30. Miért
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pont augusztus 30., mert akkor 31-e lenne. Nagy valószínűséggel elírta ezt a dátumot.
Sem aláírás, sem pecsét nem szerepelt rajta, de valóban alól megjegyzésben
Püspökladány Önkormányzata szerepelt. A vállalkozás szórhatta szét a lakóknál ezt a
cetlit, mivel sérelmezték, hogy nem jelezték előre, hogy mikortól lesz az út lezárva.
A házaknak a megközelítése elejétől a végéig meg volt oldva. Nádudvar felől
kezdték el kifele termelni a földet, és befele termelni a követ. Az esőzés miatt az utca
végén látszott, hogy 10 cm-es sár van.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
A körzetnek a képviselője elmondta, hogy milyen iratokat tudott beszerezni az ott
lakóktól. Ha valóban így van, hogy az önkormányzat van beírva erre az értesítésre, és
mi nem tudtunk róla, és nem is adtuk hozzá a nevünket, járjunk utána és
konzultációkat folytassunk. Csak akkor mehet ki, ha mi hozzájárulunk bármilyen
értesítéshez. Kikérem magamnak, hogy az önkormányzat nevében bármilyen fars
információ kimenjen.
Említette képviselő úr, hogy valami bódé van felállítva, és ezt viszik a városban.
Konkrétan nem tudom, mire gondol képviselő úr. Azt el tudom mondani, amikor
készültünk a Ladányi nyárra, akkor a hivatalt megkeresték az árusítani akarók a
területfoglalási engedélyeket kiadása miatt. Ha arra céloz képviselő úr, hogy valakinek
nincs meg a területfoglalási engedélye, csak annyi engedély lett kiadva az
önkormányzatunk részéről, ahány helyet tudunk biztosítani. A kollégák egyeztettek, és
alaposan körbejárták ezt a dolgot. Autóstelep kialakításáról irodavezető úr válaszol.
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta
Kincses László képviselő kérdésére
A bódé közegészségügyileg, és élelmiszer ellenőrzés szempontjából megfelelő, ezt
az Állategészségügyi- és Élemiszerellenőrző Állomás, illetve az ÁNTSZ jogosult
ellenőrizni. Ő hagyja jóvá, hogy működhessen, illetve ő zárhatja be, ha nem
megfelelően működik.
Az autóteleppel kapcsolatban láttam, hogy vannak autók beállva azon a területen,
nincs információm róla, hogy engedélyt kapott volna, utána fogok nézni. Úgy látom,
hogy még ott nem működik autókereskedés. Az engedélyezésnek utána fogok nézni,
és tájékoztatom a képviselőket, illetve polgármester asszonyt.
DURÓ FERENC képviselő
Ön szerint mekkora kockázata van annak, hogy Püspökladányban menekülttábort
létesít a kormány?
Kint jártam az ördögárokban, ahol a Csaba Királyfi rockoperát adták elő G. Nagy
Ilián rendezésében. A fa színpad teljesen használhatatlannak látszik. Ki tartja ezt
karban?
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DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Duró Ferenc képviselő kérdésére
Mindenki nézi a híradásokat, hogy mi is zajlik most Magyarország bizonyos
határrészein. Településünket nem érinti ez a probléma, bármilyen híresztelésekkel
ellentétben.
A színpad nem a mi tulajdonunk, fel fogjuk hívni a figyelmét a Városüzemeltetőnek,
illetve a GESZ-nek, hogy vizsgálják meg. Ha festést igényel, akkor azt végezzük el.
DURÓ FERENC képviselő
Azt G. Nagy Ilián átadta a városnak, akkor az a mi tulajdonunk.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Így van. Most nem a tulajdonjogról van szó. Azt mondta képviselő úr, hogy
problémákat lát a színpadnak a minőségében. Azért kérem fel a Városüzemeltetőt,
hogy nézzék meg, mérjék fel, és amennyiben a fákat kell kicserélni a Startminta
programban ezt is meg lehet oldani.
KOVÁCS KRISZTINA képviselő
A háziorvosi rendelők felújítása után a visszaköltözés, hogyan valósul meg, vagy
elkezdődött-e már? Van-e olyan rendelés, ahol a felújított rendelőben el tudta kezdeni
a munkát?
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Kovács Krisztina képviselő kérdésére
Meg volt a műszaki átadás az elmúlt időszakban, a használatba vételi engedélyt kell,
hogy megvárjuk, ez a folyamata mindennél. Megérkezett a használatba vételi
engedély, elkezdődtek az átpakolások. Éppen az elmúlt napokban egyeztettem
irodavezető úrral, amikor átadásra kerülnek a különböző orvosi eszközök is, amihez
szakmai segítséget is kell, hogy adjanak a kollégák. Ez a jövő héten meg fog történi,
folyamatosak a beköltözések. Olyan szolgáltatást tudunk nyújtani az ott élők
embereknek, ami a XXI. századnak megfelelő.
BALÁZS SÁNDOR képviselő
A zöldhulladék lerakó már mindenki számára nyitott, vagy pedig még mindig az a
felállás van, mint 1 hónappal ezelőtt? Beszéltünk róla, hogy csak a Városüzemeltető
által odavitt zöldhulladékot dolgozzuk fel.
A bódéval kapcsolatban. Nagyon örülök neki, hogy rendelkezik ÁNTSZ engedéllyel,
de sajnos ez nem olyan egyszerű dolog. Ugyanis, ami közlekedésben részt vesz,
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minden egyes járműnek a közúton, illetve a közúton lévő parkolóban is rendelkezni
kell műszaki alkalmassági vizsgával. A műszaki alkalmassági vizsgának az egyik
alapfeltétele, hogy a jármű ne legyen átalakított, illetve az adott típusnak előírt
előírásoknak feleljen meg. Ez a bódén tisztán látszik, amit mondhatunk egy
átalakított lakókocsinak is, hogy ez egy lakókocsiból kiképzett eladóhely. Ha így van,
akkor az átalakításnak minősül, és mint átalakított jármű közúti forgalomban, egyedi
forgalomba helyezéssel sem, illetve a kormányhivatal által kiadott útvonal
engedéllyel sem közlekedhet városunkban. Annak oda szállítását, visszaszállítását
más módon kell megoldani. Ha ezt a jogszabályt városunk figyelembe veszi, és erre
hangsúlyt tesz, akkor nem hiszem, hogy elfogadhatónak kell tekinteni egy ilyen
szerződést, amikor egy ilyen jelentkezőt fogadunk a díszterünkön, hogy ott ő árulást
folytasson, illetve bármi más tevékenységet folytasson. Az oda, és visszaszállításra
több lakossági bejelentés is volt körzetemben, mivel Fenyves Vidorral közös
határterületen helyezkedik ez el. A fő probléma az, mindenki azt hiányolja, hogy
miért nincs rajta rendszám, és vajon van-e neki forgalmi engedélye? Sok esetben
nem a környezetbe illő ez a jármű.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester az alábbi választ adta
Balázs Sándor képviselő kérdésére
Kicsit közeledünk ehhez a bódéhoz, már most a 2. képviselő mondja így, hogy bódé.
Valami faházféleség az a bódé, de most már kezdjük érteni, hogy miről van szó. Az
ÁNTSZ engedély, ha nincs, akkor nem folytathat ilyen árusítást. Bárki is jön ki egy
rendezvényre árulni, ott az ÁNTSZ, ha vizsgálatot folytat, akkor megbünteti.
Műszaki alkalmasság, amit képviselő úr említett, mint szakmájából vágó dologról,
ott a rendőrségnek kell eljárni, amennyiben szükséges a rendszámtáblával
kapcsolatban. Akik megkeresték képviselő urat, nekik a hatóságokhoz kell ezt
továbbítani. Tegyék is meg, ha kell rá rendszám.
JENEY TIBOR irodavezető az alábbi választ adta
Balázs Sándor képviselő kérdésére
Jelenleg változatlanul, csak a Városüzemeltető Kft. által beszállított zöldhulladékot
tudja fogadni. Sajnos egyéb megoldás jelenleg nincsen, csak a Bihari Hulladéklerakó
általi elszállítás, esetleg zsákokba vagy az edényzetben. Ha nagyobb mennyiség van,
akkor konténert lehet igényelni.
KESERŰ LÁSZLÓ jegyző
Nem kell hozzá SZMSZ módosítás ahhoz, hogy egy közérdekű bejelentés kerüljön a
kérdések elé. Az SZMSZ-nek a 32. szakasza maga is úgy szól, hogy felváltva
használja ezeket a fogalmakat. Nincs meghatározva, hogy ezeket milyen sorrendbe
lehet feltenni. Nem történt semmilyen szabálytalanság az elmúlt testületi ülésen.
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Közérdekű bejelentések
KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Van valami szándék, ami a változtatást ösztönözte. Abban az időszakban, amikor a
hosszú kánikula volt, 16 napon keresztül augusztusban, érkezett hozzám több
irányú jelzés, azzal, hogy a közmunka program mezőgazdasági területén a
dolgozók nem kapnak védőitalt. Hír önmagában is eléggé sokkoló, begondolni is
nehéz, ezért úgy gondoltam, képviselő társammal megosztva ezt a problémát, hogy
ezt személyesen le kell ellenőrizni, lehetőség szerint nem úgy, hogy ezt bejelentjük,
mert akkor lesz. Megtettük ezt az ellenőrzést, és azt tapasztaltuk, amiről a hírek
szóltak. Egy 25 l-es marmonkannában volt ún. ivóvíz, ezen kívül a dolgozók közül
néhányan elmondták, hogy sajnos ez már hetek óta így van, és otthonról hoznak
vizet, mert nincs. Ezeket az embertelen körülményeket, amiket leginkább a
mezőgazdasági dolgozók szenvednek meg, ezzel az aljassággal tetézni, hogy
drágának tartjuk az ásványvizet, akkor a dolgozókat arra kényszerítjük, hogy
legfeljebb otthonról hoz. Ez az eljárás törvénysértő eljárás. Utunk végén, mert
nyitva volt a Kiss Ferenc utcán a kapu, és bementünk, ott viszont azt láttuk, hogy
rekeszekben állt a védőital. Az egyik munkaterületen jár, akik meg a szabad ég alatt
dolgoznak, azoknak nem jár. Ezt az eljárás méltatlannak tartom, felháborítónak, és
kérem az ügy azonnali kivizsgálását, a felelősök megnevezését, és valamilyen
módon kárpótlást a dolgozóknak a szabad ég alatt.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Az, hogy drága az ásványvíz, nem tudom, hogy ki mondta ezt a mondatot, de a
féléves beszámolónál említettem, az augusztus 20-i bevételt tudom mondani,
megközelítőleg 800 eFt az, ami már bevételként jelentkezett is, a megtermelt
vagyonként a Startminta programban. Van egy jogszabály, amely a
közfoglalkoztatásban, bevételként jelentkező forrásokra ad iránymutatást az
önkormányzatoknak. A bevételt csak a programban lehet felhasználni. A források
biztosítottak a védőitalra, nem hiszem, hogy bármelyik kollégámtól ilyet hallott
volna. Ezzel nem értek egyet.
JENEY TIBOR irodavezető
A védőital nem ásványvíz formájában volt biztosítva az embereknek, hanem ivóvíz
formájában, és ennek az ivóvíznek a frissességéről és hőmérsékletéről
gondoskodtak, bizonyos időközönként cserélték ezt az ivóvizet. Nincs előírva, hogy
ásványvizet kell biztosítani, hanem megfelelő hőmérsékletű vizet.
RÁSÓ JÁNOS alpolgármester
Úgy tűnik, hogy mégis igaz a hír, amit az országos médiában lehet hallani a
JOBBIK balra tolódásáról, lassan frakciót fognak alkotni. Sokszor hivatkozott
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Kincses képviselő arra, hogy Önök együtt akcióznak, így ezt gondolhatjuk. Van
egy véleménybeli, hozzáállásbeli különbség közöttünk. Úgy érzem, hogy a
települési képviselőnek az a kötelessége, hogy szolgálja a település és a lakosoknak
az érdekeit. Ehhez úgy álltam volna hozzá, hogyha olyan dolgot látok, amely a
dolgozóknak az érdekeit szolgálja, és valamilyen okból nem az történik, akkor
szólok a munkahelyi vezetőnek, hogy figyeljetek oda a dolgozók jóléti
szempontjából, és a munkavégzés szempontjából. Így közelítettem volna meg, azt
tartom felháborítónak, hogy Ön meg így közelíti meg.
BALÁZS SÁNDOR képviselő
Kaba város 1500 l ivóvizet számolt el 190 Ft-os egységáron a közmunka
programban résztvevőknek a múlt hónapban. Utána lehet járni, ez csak egy
számszaki adat.
MÁRKUS GÁBOR alpolgármester
Szóba került a Csaba Királyfi című rockopera, amelynek tavaly nyáron
Püspökladányban volt a bemutatója. Az idén, augusztus 15-én, Csíksomlyón volt a
bemutató. A híradásban biztos sokan értesültek róla, hogy milyen nagy sikere volt.
Nagyon sok püspökladányival találkoztam ezen az előadáson, és megköszönöm a
püspökladányi fellépőknek, pl. a Kenderkóc Táncegyüttesnek, akik részt vettek
ebben a produkcióban, más táncosokkal, és erdélyi színészekkel együtt. G. Nagy
Iliánra büszkék lehetünk, hogy a város díszpolgára, a város szülötte, akinek egy
ilyen előadást sikerült összehozni. Az előadásnak az a része, amit ott kellett
összeállítani, az 3,5 nap alatt készült el. Reggeltől késő estig próbáltak, jelen voltam
személyesen. Minden tánccsoport nagyon nagy lelkesedéssel készült a nagy meleg
ellenére.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Szintén gratulálok G. Nagy Iliánnak, és a táncosainknak, hiszen ismét méltó
hírnevét vitték Püspökladánynak fiataljaink.
PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok
A nyáron történt, fontos, hogy a lakosság értesüljön róla. A Balaton utcával
szemben lévő játszótér áthelyezésre került arra a területre, amely régen egy roncs
terület volt az Erkel utca mellett. Nagyon szépen előkészítették a területet, örülök,
hogy oda átkerült, mert a régi terület balesetveszélyes volt az oda látogató
gyermekek számára.
KISS ZSIGMOND képviselő
A József Attila utcán elkezdődtek az építési munkák, és a befejezési határidő
szeptember 30-a.
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A Baross utcai aluljáró elkészült, és várhatóan szeptember 1-jétől megnyílik a
lakosság előtt, hogy ott tudjanak közlekedni. Ezáltal sokkal jobban meg tudják
közelíteni a vasútállomást, hiszen ez volt az egyik legnagyobb probléma.
Átadásra kerül hamarosan az orvosi rendelő, ami azt jelenti, hogy vélhetően nem
kell az újtelepi lakosoknak a központba járni e miatt.
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Hétfőn kaptam a hivatalos megkeresést azzal kapcsolatban, hogy Püspökladány
településen a Baptista Egyház által működtetett házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátása és a demens szolgáltatást ideiglenesen felfüggesztették. Nem tudják ellátni
ezt az ellátási formát. Településünkön 140 főt érint ez a szolgáltatás. Időközben
elküldtük a levelet, hogy szeretnénk, hogyha megbontanák ezt a 140 főt. Ebből a
beteglétszámból az idősek közül mennyi az, amelyik demens ellátásban, mennyi az,
amelyik házi segítségnyújtásban, illetve idősek nappali ellátásában részesült. Csak
egy szám van, és a három ellátási forma, amelyekkel problémák történtek.
Időközben már a polgármesterek is kerestek bennünket, hiszen 5 településen látjuk
el ezeket a feladatokat a Segítő Kezek Intézményünkön keresztül. Igazgató
asszonnyal egyeztettünk, és keddre hívtunk össze egy egyeztetést, ahol a szakmai
vezetők vettek részt. Elmondták, hogy jelen pillanatban, mint kötelező feladat
önkormányzati szinten, Püspökladányban hány főre van meg a működési
engedélyünk, és mennyi az ellátotti szám, akit valójában el is látnak. A mi
önkormányzati határozatunk alapján, amelyet a jogszabályok alapján elfogadtak,
tehát működhetünk 81 fővel a házi segítségnyújtásban. Teljesen 100 %-san
működünk, 81ellátott van Püspökladányban a házi segítségnyújtás igénybevevők
közül. Értesítették az ellátottakat, és a szolgáltatást nem fogja tovább végezni a
Baptista Egyház, ezért nekünk fel kellett készülni, hogy az ellátottak valamennyien
jelentkezni fognak, akár az önkormányzatunknál, akár az intézményben. Minden
egyes tagintézményben össze fogják írni, hogy hol, hányan jelentkeznek, ezeknek
az összegyűjtése folyamatban van, mindennap leadják, hogy hányan jelentkeztek.
Egyetlen egy adatot mondok el, a hétfői napon jelentkezett 6 fő, többen nem kérték
az ellátási formát. Mindenki tudja, hiszen nagyon sokat foglalkozunk az
időseinkkel, dolgozók közül 3 fő jelezte, hogy aláírták a munkaviszony
megszüntetésüket, és jelentkeznének munkára az intézménybe. A keddi
egyeztetésen a szakma kialakított egy álláspontot, a legjobb szakemberek mondták
el, hogy mire készüljünk fel itt önkormányzati szinten. Az előkészületek
megtörténtek, amennyiben döntési helyzet lesz, akkor rendkívüli bizottsági és
testületi üléseket kell, hogy összehívjunk. Amikor 140 fő idős emberről van szó, azt
sem tudjuk, hogy honnan indul a 15 napos felmondási idő, ezt is írásban kértem a
szolgáltatótól. Bízom benne, hogy támogatják a képviselő társaim ezt a megoldási
javaslatot.
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Interpellációra adott válaszok
DOMBI IMRÉNÉ polgármester
Jelen ülésünkre nem volt benyújtva interpelláció, így megköszönöm a megjelenést,
az ülést bezárom.

K.m.f.

D o m b i Imréné
polgármester

K e s e r ű László
jegyző

