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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

mely készült a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági  
Bizottság 2015. november 25-i soron következő üléséről, a Városháza 

tanácskozó termében 
 
 
 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok és meghívottak 
 
valamint: Jeney Tibor – Városfejlesztési Iroda ügyintézője 
                Simainé Lakatos Anikó - jegyzőkönyvvezető 
 
 
A bizottsági ülés kezdete: 14.00 óra 30 perc  
 
 
 
Tóth László bizottsági elnök megnyitja az ülést, köszönti az ülésen 
résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság részéről az ülésen jelen van 4 fő 
bizottsági tag, így az ülés határozatképes.  
Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadott.   
A bizottság a jegyzőkönyv aláírójának a bizottsági elnök mellett – az elnök 
javaslatára – Kardos István bizottsági tagot kéri fel. A bizottság 3 igen 
szavazattal (az érintett tag nem szavazott) elfogadta. 
 
 
 
Napirendi pont: 
 

1.) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet 
részbeni módosításának jóváhagyásáról 
Előadó: Dombi Imréné - polgármester 

  
2.) Előterjesztés Bentlakásos Otthon kivitelezési munkálataira vonatkozó 

in-house szerződés módosításáról 
Előadó: Dombi Imréné – polgármester 
 

3.) Különfélék 
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1.) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V.27.) önkormányzati 
rendelet részbeni módosításának jóváhagyásáról 

 
Tóth László: Többször visszatértünk az év során ebben a témában, most a 
lezárásról van szó. Megkapta mindenki az anyagot. Kérdezem Kőszeghy Urat, 
hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 
 
Kőszeghy Ádám: Szeretettel köszöntöm a bizottsági tagokat és megjelenteket. 
Nem akarom kifejteni az előterjesztést, többször látta már a bizottság. 
Polgármester Asszony hirdetést jelentetett meg, hogy ki szeretne változtatni a 
rendezési terven. Ebben az évben már nem lehet módosítani. Végig ment a 
szerveken és lezárásra kerül. Ha valakinek kérdése van, bármilyen kérdésre 
válaszolok.  
 
Tóth László: Ha nincs kérdés, vélemény, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
A bizottság 4 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot.  
 
51/2015. (XI. 25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgaz-
dasági Bizottság határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet 
részbeni módosításának jóváhagyását támogatja.  
 
Határidő: 2015. november 26. 
 
Tóth László: bizottsági elnök 
 
 
 
 
2.)  Előterjesztés Bentlakásos Otthon kivitelezési munkálataira 
vonatkozó in-house szerződés módosításáról 
 
Tóth László: Megkapta mindenki az anyagot. Ma kaptunk hozzá egy új oldalt, 
az előzőn nem szerepelt Aradvári László felelős műszaki vezető aláírása. 
Kívánja-e kiegészíteni a kivitelező?  
 
Pusztainé Nádházi Ibolya: A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.  
 
Tóth László: Van-e valakinek kérdése? 
 
Kincses László: A július 7-i soron kívüli ülésen hoztuk ezt a döntést. Én már 
akkor is jeleztem, hogy határidőre nem lesz kész a munka és azt is, hogy a 
GESZ nem alkalmas a feladat ellátására.  
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A normaidőkkel való kalkuláció hogyan nem történt meg? Hogy van az, hogy 
munkadíj nélkül végez munkát? Erről nem tájékoztattak bennünket. Ha így 
van, akkor normaidő sincs. Az eljárás július 7. óta törvénytelen. Még ez is 
megtörténik, hogy határidőt hosszabbítanak. Ezt tudtuk, hogy nem lehet 
megcsinálni november 30-ra. Azt nyilatkoztad Ibolya, hogy megpróbálod a 
határidőt módosítani. Nem értem, hogy miért kellett munkaügyi per. Én 
korábban sem támogattam. Akik felsorolásra kerülnek, nyomozati anyagban 
szerepelhetnek. Amikor döntéseket kell hozni, most is ezt tapasztaljuk, hogy 
nincs jelen, akinek itt kellene lennie. Megbíztunk egy orvosi szaktekintélyt 2 
évre, akkor jeleztem, hogy nem lesz kész az épület. Azt mondta doktor úr, 
hogy nem érdekli a határidő. Kovács Krisztina képviselő azt mondta, hogy 
noszogtassam a munkásokat. Elfogadhatatlan színjáték van 2 éve, ha kész 
lesz 3 év fog eltelni. 200 millió forint egy 1 milliárdos pályázat önrésze 
lehetett volna. Ehhez kell asszisztálnunk. Ez az eljárás felháborító. A 
műszaki ellenőr Ferenczik Ferenc nem jön el, ez is felháborító. Muszáj volt 
ezeket elmondanom. Ebben az otthonban már 1 éve lehetne gondozni az 
embereket, és dolgozni az embereknek. 15-20 emberről van szó. Mi az oka, 
hogy ennyi embernek kényszerpályán kell mozognia és ezt el kell szenvednie? 
Meg kell határoznunk a tennivalókat.  
 
Pusztainé Nádházi Ibolya: Július 7-én november 30-a lett meghatározva. A 
Városfejlesztési Iroda azzal a létszámmal számolt, amennyivel el lehetett 
volna végezni a kivitelezést. Ehhez képest saját dolgozókkal, 
közfoglalkoztatottakkal dolgoztatunk. Kiderült, hogy nem tudunk annyi 
szakképzett embert foglalkoztatni, ezért lett a határidő módosítás, illetve nem 
tudjuk hogy milyen tél várható. Az időjárás nagy mértékben befolyásolja a 
kivitelezést. Például a színt sem tudjuk felfesteni az épületre, mert ahhoz 20 
fok szükséges. Ha nem megfelelő hőmérsékletben festjük fel, lejön a falról. 
Reméljük hamarabb befejezzük a kivitelezést mint május 31. Nem érzem 
színjátéknak, nagy megtiszteltetésnek érzem a dolgozóim nevében is. Minden 
erőnkkel azon vagyunk, hogy a rendelkezésre álló keretből be tudjuk fejezni 
megfelelően a kivitelezést. Nem hiszem, hogy bármi is történne, ez egy 
önkormányzati kivitelezési munka. A célunk, a rendelkezésre álló forrásból a 
legjobbakat kihozni.  
A munkaügyi per nem tartozik az előterjesztéshez.  
 
Tóth László: Van-e még kérdése valakinek az előterjesztéshez? 
 
Jeney Tibor: Annyit mondanék, hogy várhatóan hamarabb fog teljesíteni a 
GESZ. Ha rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz az épület, a 
használatbavételi eljárás és a működöséi engedély kiadása elindítható. 
 
Lévai György: Azt a részét nem ismerem, hogyan történt a szerződéskötés és 
milyen határidővel. Aki tanulta a szakmát, az tudja, hogy az időjárás és más 
dolgok hogyan befolyásolnak egy kivitelezést. Szent meggyőződésem, hogy 
nem lehetett volna kivitelezni a munkát ennyi idő alatt. Nagyobb létszám 
kellett volna a munkavégzéshez. Ha azt szeretnénk, hogy ne keletkezzenek 
károk, hibák, figyelni kell a munkafolyamatokat, annak megfelelően végezni 
a munkát.  
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Vannak olyan részmunkánk, amelyeket végzünk, hogy haladjon a kivitelezés, 
de viszont vannak olyan benti munkák, amik megfelelő időt igényelnek, 
például a technológiai víz bent van a falakban, annak ki kell jönnie belőle. A 
burkolással nincs gond, de óvatosan kell bánni a határidővel. A fűtéssel is 
gond van, ha nincs megfelelő szellőztetés. Én azt tudom mondani, hogy a 
májusi határidő reális. A színezéssel el lehet rontani az egész épületet, ha 
nem a megfelelő időben végzik. Én bízom benne, hogy megfelelő minőségű 
lesz az épület, odafigyelünk mindenre.  
 
Tóth László: Merült-e fel még kérdés valakiben? 
 
Kincses László: Az a problémám, hogy július 07-én ez nem szerepelt az 
előterjesztésben, például hogy minimum 20 emberrel kell dolgozni. A 
munkaügyi történet is abból adódik, hogy a közmunkás hogy végzi a 
munkáját. Munkadíj nem szerepelt a szerződésben, ilyet még nem láttam. 
Elvárjuk az emberektől, hogy nem kapnak díjat a munkájukért? Bizonyos 
szakiparnak voltak díjai. A műszaki tartalom változással annyi, hogy biztos 
volt, aki nem járt arra – képviselő - , nem tudják mit történt ott. A felsorolt 
tételek túlnyomó része már megvalósult. Augusztusban, szeptemberben, 
októberben tárgyalhattunk volna a műszaki tartalom változásról. Beadtam 
egy interpellációt október 28-án, november 5-i dátummal, pecséttel, azt a 
választ kaptam, hogy nem történt műszaki tartalom változás. Akkor most ezt 
hogy kérhetitek? Én az önkormányzatot okolom ezekért a problémákért. A 
legrosszabb az, hogy nincs bekerülési költség sehol, hogy miért is tesszük. 
Legalább a Led lámpánál lenne odaírva, hogy mennyibe fog kerülni. Nem 
ismerjük az anyagok költségeit. Ismerek olyan Polgármestert, aki ilyen ügy 
miatt jár bíróságra, amiért mulasztott. A Képviselő-testület tagját nem lehet 
elmarasztalni, akinek nincs információja. A GESZ nem megtiszteltetést, 
hanem büntetést kapott, hogy meg kell csinálnia ezt a kivitelezést. Ebből 
nem lehet a maximumot kihozni. Itt vannak a tételek, de nem szerepelt 
például bádogozás. Ha utólag sem ismerjük el a műszaki tartalom változást, 
akkor ez abszurd, visszaélnek a bizalmunkkal.  
 
Jeney Tibor: A műszaki tartalom változások, a heti bejárásokon merülnek 
fel, jöttek elő, melyek elfogadhatók, észszerűek, műszakilag alátámasztottak. 
Nem lehet minden műszaki tartalom változást a testület elé vinni, akkor nem 
haladna a kivitelezés. A minőség romlására nem mennek ezek a változások, 
indokolhatóak. Ezzel azt szerettük volna, hogy tudjon erről a testület. Az 
anyagszámlák ugyanolyan értékben történnek leszámlázásra az 
önkormányzat felé.  
 
Kincses László: A módosításokat már augusztusban tudtuk és ti is tudtátok. 
Politikai egyszemélyes döntések születnek, félrevezetés történik. Ha az 
augusztusi testületi ülésre bejönnek ezek a tételek, akkor teljesen világos az 
anyag, de utólag megváltoztatni, ebből az következik, hogy zsarolás történik.  
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Kardos István: Várható volt már ez az előterjesztés. Kívülről ismerem csak a 
beruházást. Köztudott, hogy a GESZ nagy fába vágta a fejszéjét, de felnőttek 
a feladathoz. Az előző határidő nem volt kellően átgondolva azzal a 
létszámmal, az új határidő kicsit megengedő, feltételezhető az előteljesítés. A 
tervdokumentáció és a kivitelezés során történt módosítások műszakilag 
indokoltak. Aki jártas az építőiparban az tudja, szerintem sem kellett volna a 
testületi ülésen vitatkozni, hogy milyen lámpa legyen például. Egy csokorba 
szokták szedni a változásokat, így szokás jóváhagyatni. Remélem sikerül 
határidőre megvalósítani a kivitelezést, befogja tölteni a célját.  
 
Jeney Tibor: Ma is kint voltam a helyszínen. A változtatási kérelemben egy 
tétel probléma merült fel, a nappali meleg padlós legyen, maradjon a 
laminált parketta. Kérték is tőlem, hogy ezt jelezzem.  
 
Tóth István: Ez többünkben megfogalmazódott. 
 
Kincses László: Örülök, hogy szóba került. 
 
Tóth László: Kérem, szavazzunk az előterjesztésről. 
 
A bizottság 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal támogatja a határozati 
javaslatot.  
 
52/2015. (XI. 25.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgaz-
dasági Bizottság határozat 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Bizottsága a Bentlakásos Otthon kivitelezési munkálataira 
vonatkozó in-house szerződés módosítását támogatja.  
 
Határidő: 2015. november 26. 
 
Tóth László: bizottsági elnök 
 
 
 
 
Különfélék: 
 
Kincses László: Az októberi testületi ülésen az orvosi ügyelet felújításáról 
interpellációt adtam be, hogy milyen kötelezettséget vállalt a Polgármester a 
testület nélkül. A pénzügyi iroda azt mondta, hogy nem tud erről. Komoróczi 
doktor úr azt mondta, hogy közmunkások fogják végezni a felújítást, de nem 
közmunkások csinálják. Kik csinálják és milyen keretek között? 1-2 millió 
Ft. Ezt is meg kellett volna tárgyalnia a bizottságnak és a Képviselő-
testületnek. Hivatali hatalommal való visszaélés történt.  
Kaptam egy választ a lakótelepi járdák szintjei miatt, a kérdést továbbítottam 
a Kft. felé. Mikor végzik el a munkát? 
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Szabó Károly: Megkaptuk a feladatot. Meleg aszfaltos burkolás kell, de az 
időjárás miatt nem lehet most elvégezni a munkát. Hideg aszfaltos lesz, 
december első hetében elkészül. Ez most időszakos tűzoltó munka lesz.  
 
Kincses László: Kint jártunk a határban és láttuk, hihetetlen dzsungelek 
vannak, tudom túl vagyunk az aktív időszakon. Jeney Tibor Úrnak javaslom, 
hogy 2016. I. félévének azon hónapjaiban, ahol még nem kezdődik el az aktív 
időszak, környezetvédelmi témakörben el kellene mélyedni, akciótervet 
kidolgozni. Az emberek nem foglalkoznak a saját portájukkal, hogy várhatjuk 
el, ha az önkormányzat sem foglalkozik a saját területeivel. A dűlőutakat is, 
a zöldhulladékot és az építési anyag lerakásokkal kapcsolatos dolgokat 
mindig elhalasztottuk, pedig nyomasztó. Írásban befogom nyújtani, hogy 
legyen idő határozott lépéseket tenni.  
 
Tóth László: Kardos Úrnak jelezném, hogy a Csillag utcán megcsinálták a 
járdát. Felhívnám a figyelmet, hogy sok KRESZ tábla el van fordítva, be 
vannak dőlve. Kérném a Városüzemeltető Kft. jelen lévő képviselőjét, hogy 
járják már be a várost, és igazítsák meg a KRESZ táblákat. Valahol takarják 
a látószöget is.  
 
Tóth István: Olyan színű táblák vannak kihelyezve, amik a KRESZ-ben 
nincsenek. A minőséggel is gond van.  
 
Kardos István: Szeretném javasolni, hogy az Erdő-Petri Pál utcák 
kereszteződésében a kerékpárút folytatódik a Petri Pál utcán, készült ott egy 
szervízút, ami nem zárja ki a kerékpárosok közlekedését. Van egy 3 méteres 
szakasz, amit össze kellene kötni. Kátyúk kezdenek kialakulni. Nem lehetne 
ott járdalapokat letenni? 
 
Jeney Tibor: Vártuk hogy megtörténjen ott a forgalomba helyezés, ezért nem 
tettünk lépéseket.  
 
Kardos István: Az Erdő utcán valami történt a kerékpárúttal. Van valami 
elképzelés, hogy mi történt? 
 
Tóth István: Csőtörés volt ott.  
 
Kardos István: Valószínű, hogy utólag visszarakták az összetört burkolatot. A 
Petőfi utcán is van egy ilyen szakasz, feltételezem, hogy meleg aszfalttal 
fogják helyreállítani.  
 
Kincses László: Mikor kapjuk meg a piac használatbavételi engedélyét? 
 
Szabó Károly: Nekem erről nincs információm. Egyenlőre a közösségi tér van 
használatba.  
 
Jeney Tibor: Hajdúszoboszló új eljárást folytat le, ma jött egy értesítés. Nem 
tudom, mennyi idő lesz, reméljük rövid idő.  
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Kiss Zsigmond: Beadtunk egy pályázatot járdafelújításra. Van-e már hír 
róla? 
 
Jeney Tibor: Voltak már bírálatok, de elutasító döntés nem érkezett.  
 
Tóth László: Ha nincs más észrevétel, bezárom az ülést.  
 
 
 
A bizottsági ülés 15 óra 45 perckor befejeződött. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

___________________________________  ______________________________ 
              Kardos István                                      Tóth László 
             bizottsági tag                                    bizottsági elnök 
 
 
 


