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Márkus Gábor bizottsági elnök köszönti az ülésen résztvevőket. Megállapítja, 
hogy a Városfejlesztési Bizottság részéről az ülésen jelen van 6 fő bizottsági 
tag, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
A meghívóban szereplő napirendek tárgyalását módosításra javasolja, mely 
szerint az 1. és 2. napirendi pont sorrendje cserélődjön fel, valamint a 
különfélékben kerüljön megtárgyalásra a Petkő Bt. és a Condordia Kft. 
kérelme. A bizottság a módosítást elfogadásra javasolja. 
 
 

1.) Tájékoztató a temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és 
kiadásokról 

 
Jurácsik Zoltán: Tájékoztatom a bizottságot, hogy Tronka János kollégám 
nyugdíjba vonult, helyette Nyika János szolgáltatási igazgató fogja végezni 
a temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Számára nem 
ismeretlen a temetkezési tevékenység, nem lesz minőségi változás, ha 
lesz, az pozitív változás lesz. 
2008. évi tevékenységünk nem volt egyszerű, nem volt veszteséges, de 
eredményt sem tudtunk elérni. 0-1 % közötti az elért eredmény. A temető 
fenntartására a különbözetet, a hiányt a Kft. saját tevékenységéből 
pótolta.  
Az elmúlt évben beruházások történtek, többek között a magas 
talajvízszint miatt monitoring rendszert alakítottunk ki a temető 
területén, mellyel tudjuk mérni a talajvizet, valamint urnasírkertet 
alakítottunk ki. 
Ha valamilyen kérdés merülne fel, szívesen válaszolok. 
 
(Megérkezett Kiss Zsigmond bizottsági tag.) 
 
A bizottság 7 igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót. 
 
 
2/2009. (II.18.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 
 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a 
temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Határidő: 2009. február 26. 
 
Felelős: Márkus Gábor – bizottsági elnök 
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2.) Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-

tervezetének jóváhagyásáról 
 
Nagy Sándorné: A 2009. évi költségvetés főösszege 4,5 milliárd forint, 1 
milliárddal több, mint a 2008. évi költségvetés. 2008-ban 163.084.000 Ft 
hiány volt, melyből 5 %-ot áthárítottunk az intézményekre. 2009. évben 
120.755.000 Ft a hiány. A hiány megszüntetésére az ÖNHIKI-re nem 
számíthatunk és ha nem leszünk rá jogosultak, akkor az 
energiakompenzálásra sem kerülhet sor. Így csak a működési hitel felvétele 
marad a hiány megszüntetésére. Működési hitelt az önkormányzat eddig még 
nem vett fel. 
2008. évről 7 áthúzódó beruházás van, 2009. évben 7 új, induló beruházás 
lesz. A helyi adókból 38 millió forint bevételi kiesés volt, mely kapcsolódik a 
működési kiadásokhoz. Igazodnunk kellett a gazdasági válsághoz, így 2009. 
évben kevesebb adóbevétellel számoltunk.  
Jelentős működési hiánnyal indulunk 2009. évben.  
 
Kovács József: Mi történik, ha központilag áttervezik a költségvetést? 
 
Nagy Sándorné: Akkor nekünk is át kell tervezni a költségvetést.                          
Az önkormányzat önként vállalt feladatait még lehet módosítani.  
 
Hegedűsné Varga Irén: Ha forráshiányos a költségvetés, miből lesz a 
pályázati önerő biztosítva a beruházásokhoz? 
 
Nagy Sándorné: Hitelt kell felvennie az önkormányzatnak. Ha nem veszünk 
fel hitelt, akkor nem lesz pályázati alap. 
 
Kovács József: A lakosság azt gondolja, hogy ez a hiány az önkormányzat 
hibája, közben ez a központi költségvetés hiányából adódik. 
 
Hegedűsné Varga Irén: Két fő létszám bővítés milyen feladathoz kapcsolódik? 
 
Nagy Sándorné: A Városgazdálkodási Irodán nő a feladat, ezért kell felvenni 
1 fő dolgozót – közhasznú foglalkoztatottak létszáma nagy mértékben nőni 
fog, ennek vonzata a többlet feladat -, a másik 1 fő biztosítása a Szociális 
Irodára szükséges. 
 
Kovács Lajos: A Szociális Iroda nagyon régen 5 fő ügyintézővel működik, 
miközben a feladatok mindig bővülnek. Ha nem lennének közcélú 
foglalkoztatottak az irodán, nem tudnánk működni, ellátni a feladatokat. 
Ahhoz, hogy tisztességesen helyt tudjunk állni, szükség van a létszám 
bővítésére. 
 
A bizottság 6 igen és 1 tartózkodással támogatja a 2009. évi költségvetési 
rendelet-tervezetet.                   
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3/2009. (II.18.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 

 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 
Püspökladány Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelet-
tervezetét támogatja. 
 
Határidő: 2009. február 26. 
 
Felelős: Márkus Gábor – bizottsági elnök 
 
 
3.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 

Kossuth u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésének visszavonásáról 
 
Tóth Erzsébet: Számításokat végeztünk, hogy ha értékesítésre kerülne a 
Kossuth u. 26. sz. alatti ingatlan, mennyi költséggel járna ez az 
önkormányzatnak és mennyi pénzösszeg maradna, amit a költségvetésbe be 
lehetne tervezni.  
Kiderült, hogy bevétele nem is keletkezne az önkormányzatnak, ezért azt 
javasoljuk, hogy a Képviselő-testület mondja vissza az értékesítést.  
Azt javasolnánk a jövőre nézve, hogy pályázati forrásból kellene felújítani a 
Kossuth u. 26. sz. alatti épületet.  
 
Márkus Gábor: Ha visszaköltözne a Kft. a Kossuth u. 26. sz. alatti irodákba, 
lenne-e a Kossuth u. 6. sz. alatti épület irodáinak bérbeadására igény?                 
A Holding is a Kossuth u. 26. sz. alatt székelne? 
 
Tóth Erzsébet: A Holding is a Kossuth u. 26. sz. alatti épületbe költözne. 
Most mindkét épületet fenntartjuk, fizetjük a költségeket és ez nagy teher a 
Kft-nek. 
 
Kiss Zsigmond: Készült-e költségvetés az épület felújításáról? 
 
Tóth Erzsébet: Igen készült költségvetés, homlokzat felújításról, nyílászáró 
cseréről, fűtés korszerűsítésről. Kb. 20-25 millió forintba kerülne, pályázat 
útján meg lehetne valósítani, 30 %-os önrésszel. A Kft. biztosítaná az 
önrészt.  
 
Hegedűsné Varga Irén: Örülök, hogy így döntöttek. Miért nem lehetett 
korábban visszavonni az értékesítést? 
 
Kiss Zsigmond: Nincs értelme visszaköltözni a Kossuth u. 26. sz. alatti 
épületbe. Meg kell vizsgálni a lehetőségeket és legmegfelelőbb megoldást 
megvalósítani. A közmunkásokat ki kellene telepíteni a Debreceni u. 1. sz. 
alatti telephelyre. 
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Kovács József: Most a határozati javaslatról kell döntenünk, nem a közcélú 
munkások foglalkoztatásáról. 
 
Petőné Papp Margit: Igen, egyetértek, a határozati javaslatról kell most 
döntenünk. 
 
Sárvári János: Szerintem sem célszerű visszaköltözni a Kossuth u. 26. sz. 
alatti épületbe. 
 
Tóth Erzsébet: Csak a központi irányítás költözött át a Kossuth u. 6. sz. 
alatti épületbe. A közcélú foglalkoztatás a Kossuth u. 26. sz. alatti épületben  
bonyolódik. Itt 1 db műhely van, ahol csak tároljuk a gépeket.  
Nem lehet kivinni a közmunkásokat a Debreceni utcai telephelyre, nehéz 
lenne megoldani az irányításukat. 2-3 óra időtartamra vannak naponta 
foglalkoztatva, 1 óra lenne legalább míg kimennek a Debreceni utcára. 
 
Kiss Zsigmond: Ezek az emberek az Újtelepen laknak, nem kellene bejönniük 
a központba, hanem az Újtelepen dolgoznának. 
 
Tóth Erzsébet: A Debreceni u. 1. sz. alatti ingatlan egy része értékesítésre 
került. Korábban beengedtük oda dolgozni az embereket, de nagy mértékű 
lopások történtek, ezért erre is gondolni kell. 
 
Márkus Gábor: A közcélú foglalkoztatottaknak nemcsak az Újtelepen kell 
dolgozniuk, hanem a város többi részén is.  
 
A bizottság 7 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot.  
 
4/2009. (II.18.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 

 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága az 
önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, Kossuth u. 26. sz. alatti 
ingatlan értékesítésének visszavonását támogatja.  

 
Határidő: 2009. február 26. 

 
Felelős: Márkus Gábor – bizottsági elnök 
 
 

4.) Előterjesztés a fürdőfejlesztést érintő 489/2. hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerüléséről  

 
Jeney Tibor: Az anyag később került kiküldésre, ugyanis a szakértői 
vélemény későn érkezett meg e-mailen. Az eredeti vélemény postán fog 
megérkezni.  
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Szabó Imre: Mi a csereingatlan? 
 
Jeney Tibor: A fürdő területen 18.800.000 Ft értékben adunk területet. 
Korábban az Áfész volt a tulajdonos, később értékesítette a Blue-Ing Kft. 
részére. A fürdőfejlesztésünket nagyon érinti ez a terület, szükség lenne a 
területre.  
 
Hegedűsné Varga Irén: Ki a Blue-Ing Kft. képviselője? 
 
Jeney Tibor: Kiss Zsigmond az ügyvezetője. 
 
Hegedűsné Varga Irén: Még nem nyert a pályázatunk, 50 %-os önrészt kell 
biztosítanunk hozzá. Javaslom módosító indítványként, hogy napoljuk el a 
döntést ebben az ügyben, semmi sem sürget bennünket. 
 
Jeney Tibor: Nem sok időnk van, mert a módosított építési engedélyt március 
végéig kell beadni. A tulajdonostól kellene egy nyilatkozat, melyben 
hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön az ingatlan. Nem 
történik vagyonvesztése az önkormányzatnak, ha az ingatlan csere 
megtörténik.  
 
Petőné Papp Margit: A szakértői véleménybe foglalt érték, korrekt ár. Az 
ingatlantól 150 m-re, egy ilyen nagyságú ingatlan 12.000.000 Ft-ért került 
értékesítésre. 
 
Kardos István: A határidők sürgetnek bennünket, ha ez az ingatlan csere 
nem történik meg, akkor nem valósul meg a beruházás. Mikor az Áfész volt a 
tulajdonos, akkor is felmerült ez a kérdés. Mindenféleképpen a cserében kell 
gondolkoznunk.  
 
Kovács József: Nem kell fizetnie az önkormányzatnak, ezért a csere lenne a 
legkedvezőbb számára. A módosító indítvány veszélyeztetné a pályázatunkat.  
 
Sárvári János: A cserét most végre kell hajtani, egy egyszerű cserével meg 
tudjuk valósítani, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön az ingatlan.  
 
Kiss Zsigmond: A Blue-Ing Kft. ügyvezetőjeként kívánok nyilatkozni. Az 
ingatlant 1,5 éve vásároltam meg, előtte a fürdőfejlesztés terveit nem láttam. 
1,5 évig egyezkedtem az Áfész-szal, bruttó 18.000.000 Ft-ért vásároltam meg 
2007. decemberében. Szembesültem azzal, hogy az ingatlan területére parkot 
terveztek. Én akkor azt mondtam, hogy ingatlan csere által hozzájárulok 
ahhoz, hogy az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerüljön, mivel 
tudtam, hogy az önkormányzatnak nincs forrása ingatlan vásárlásra. 
Elfogadtam azt az árat, amelyet az ingatlan szakértő megállapított, nem volt 
bennem nyerészkedési vágy. Az ingatlanon éttermet, panziót szeretnék 
építeni, különböző szolgáltatásokkal.  
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A bizottság a módosító indítványt 1 igen, 4 nem és 2 tartózkodással nem 
támogatja.  
A bizottság a határozati javaslatot 5 igen és 2 tartózkodással támogatja.  
 
5/2009. (II.18.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 

 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a 
fürdőfejlesztést érintő Püspökladány, 489/2. hrsz-ú ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerülését javasolja. 

 
Határidő: 2009. február 26. 

 
Felelős: Márkus Gábor – bizottsági elnök 
 
 

5.) Előterjesztés a püspökladányi hévíz kutak kísérőgázának 
hasznosítására  

 
Márkus Gábor: A határozati javaslat A.) variációját a Holding képes 
megvalósítani? 
 
Tóth Erzsébet: Az önkormányzattal együtt közösen kellene megvalósítani a 
kísérőgáz hasznosítását. 2 év alatt megtérül a beruházás. Az 
önkormányzattól szükség lenne segítségre, előleg formájában.                             
72.000.000 Ft-ba kerül a gázmotoros kiserőmű, ezt egy későbbi ütemben 
kellene megvalósítani.  
 
Márkus Gábor: Az áram előállítást feltudjuk használni saját célra? 
 
Tóth Erzsébet: Ehhez további vizsgálatok szükségesek. 
 
Jeney Tibor: Két ütemben valósítanánk meg a kísérőgáz hasznosítását. I. 
ütemben a gázhasznosítást, a II. ütemben a gázmotoros kiserőművet 
pályázat útján, megújuló energiaforrásra pályáznánk.  
 
Kovács József: Az A.) I. ütem, a B.) II. ütem? 
 
Jeney Tibor: A B.) alternatíva azt jelenti, hogy egyből valósuljon meg a 
gázmotoros kiserőmű, de nem az önkormányzat finanszírozásában. 
 
Petőné Papp Margit: Az A.) alternatívát támogatom. A Holding fejlesztésében 
valósuljon meg a beruházás és így a város tulajdonában lesz a gázmotoros 
kiserőmű. 
 
Kovács József: A város tudja finanszírozni a beruházást? 
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Márkus Gábor: Az A.) alternatíva nem olyan nagy beruházás és még akkor 
kézzel fogható haszon van.  
 
Tóth Erzsébet: A Gyógyfürdő is hozzá tud járulni a beruházáshoz a 
megtakarított gázköltségével, mivel az uszoda nem üzemel. 
 
Jeney Tibor: Ha megtörténik a beruházás, a gáztól való függőségünk is 
megszűnik.  
 
A bizottság 7 igen szavazattal a határozati javaslat A.) alternatíváját 
támogatja. 
 
 
6/2009. (II.18.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 

 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a 
püspökladányi hévíz kutak kísérőgázának hasznosítását a határozati 
javaslat A.) alternatívája szerint javasolja. 

 
Határidő:  2009. február 26. 

 
Felelős: Márkus Gábor – bizottsági elnök 
 
 
 
Különfélék: 
 
Jeney Tibor: Tavaly a Concordia Kft. kérelmet nyújtott be a Polgármesteri 
Hivatalhoz, melyben azt kéri, hogy a Vízműtelep területén egy 40 m magas 
tornyot állíthassanak fel. A rendezési tervünk nem teszi lehetővé, hogy ezen 
a területen ez megvalósuljon, valamint az sem lehetséges, hogy a Vízműtelep 
területén idegenek tartózkodjanak. Most ismét kérelmet nyújtottak be, 
melyben a tanműhely mögötti területet jelölték meg a torony elhelyezésére. 
Nekünk nem alkalmas ez a terület sem, mivel oda csak a tanműhelyen 
keresztül lehet eljutni, a karbantartásához csak ott tudnák megközelíteni a 
tornyot, valamint azon a helyen majd nem középen van egy vízvezeték is. 
Javasoltuk, hogy a MÉH telepen túl lévő legelő területre kerüljön a torony, de 
nekik ez a hely nem megfelelő. Magas bérleti díjat fizetnének. Kérném a 
bizottságot, hogy véleményezze a kérelmet. 
 
Szabó Imre: Rontaná a városképet a torony azon a területen, a városon kívül 
kellene elhelyezni a tornyot. 
 
Rásó János: Nem került más terület szóba? 
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Sárvári János: Én sem értek egyet, hogy a város ezen területen helyezzék el a 
tornyot. Környezetvédelmi szempontból van előírás? 
 
Jeney Tibor: A MÉH telep Déli sor felőli részét ajánlottuk a kérelmezőnek. 
Környezetvédelmi szempontból nincs rossz hatása a lakosságra. 
 
Petőné Papp Margit: A város külső területére kellene elhelyezni a tornyot. 
 
Kiss Zsigmond: Miért a tanműhely területén szeretné elhelyezni a 
létesítményt? Ki kellene vizsgálni, hogy melyik a legmegfelelőbb hely 
számunkra. 
 
Jeney Tibor: Számukra ez a legideálisabb hely. 
 
A bizottság 7 igen szavazattal nem támogatja a kérelmező által megjelölt 
helyen a torony elhelyezését, javasolja, hogy kerüljön kivizsgálásra, mely 
terület a legmegfelelőbb számunkra. 
 
7/2009. (II.18.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 

 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a 
Concordia Kft. kérelmét, mely szerint a Püspökladány, Árpád utcán a 
Tanműhely mögötti területen adóvevő tornyot szeretnének felállítani, nem 
támogatja. Javasolja, hogy meg kell vizsgálni, mely területen kellene 
elhelyezni a tornyot, megfelelő terület esetében támogatja a torony 
felállítását.  
 
Határidő:  2009. február 26. 

 
Felelős: Márkus Gábor – bizottsági elnök 
 
 
Jeney Tibor: A Petkő Bt. kérelmezte, hogy a temetőnél lévő bemutató terme 
területén szeretne sírkőgyártással foglalkozni. Ehhez a rendezési tervet 
módosítani kellene, üzemi területté kellene nyilvánítani ezen területet. A régi 
vágóhíd ilyen besorolásba van, ott lenne ezt célszerű megvalósítani. 
Támogatja-e a bizottság a kérést.  
 
A bizottság 7 igen szavazattal nem javasolja a rendezési terv módosítását. 
 
8/2009. (II.18.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata 

 
Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a Petkő 
Bt. rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmét, mely szerint a 
Köztemetővel szemben lévő sírkőbemutató termét sírkőgyártásra is szeretné 
használni, nem támogatja.  
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Határidő:  2009. február 26. 

 
Felelős: Márkus Gábor – bizottsági elnök 
 
 
Szabó Imre: Javasolnám, hogy tavasszal a város környékét tegyük rendbe. A 
4-es, 42-es utak (háromszögben), a sertéstelep környéke nagyon szemetes.                  
A közhasznú foglalkoztatottakat ki kellene vinni ezekre a területekre, hogy 
rendbe tegyék.  
 
Tóth Erzsébet: Nagyobb közhasznú létszám, több száz fő foglalkoztatása fog 
történni, meg lehet majd akkor valósítani az elképzelést.  
 
Sárvári János: Valóban nagyon piszkos a város külterülete. A közhasznú 
munkások munkájának ellenőrzését biztosítani kell, 2 fő kevés a munka 
irányítására. 
 
 

 
k.m.f. 

 
 
 
 ______________________________     __________________________ 
     Simainé Lakatos Anikó    Márkus Gábor 
        jegyzőkönyvvezető                               bizottság elnöke 


