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VÁROSFEJLESZTÉS, INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS
A város önkormányzata 2003-2006. évi gazdasági programjában kiemelt szerepet szánt az infrastruktúra, a zöldterület, a strand és gyógyfürdő, a közút és gyalogos közlekedés fejlesztésére. A fejlesztések megvalósítására éves ütemterv
készült.
Az elkövetkező 4 évben a fejlesztések meghatározó elve kell, hogy legyen a prioritások meghatározása. Ezeket foglalja össze tömören a következő néhány
pont.
1.
Munkahelyteremtő beruházások megvalósítása. Fontos feladat a szakképzett
fiatal munkaerő helyben tartása, a munkanélküliségi ráta csökkentése (munkahelyek biztosításával), a város népesség csökkenésének mérséklése, megállítása.
Az önkormányzat támogatja az ipari park kialakítását a központi pályázatokon
elérhető támogatások függvényében.
A projekt kapcsán az alábbi feladatokat kell elvégezni:
tanulmányterv készítése,
a szükséges infrastruktúra (út, víz, szennyvíz, villany, gáz, telefon) kiépítése,
az ipari parkban foglalkoztatottak számára vonatkozó előírások teljesítése,
a kistérség és a régió gazdaságának fejlesztésébe való bekapcsolódás,
a logisztikai fejlesztések és az innováció elősegítése
Az Észak – Alföldi Operatív Program (röviden: ÉAOP) támogatja a kistérségi és
helyi jelentőségű ipari területek fejlesztését (infrastrukturális ellátottság növelése). A Város Általános Rendezési Terve alapján az ipari park kialakítására jelenleg két terület javasolható leginkább. (A Táncsics - I. dűlő utcák által határolt
területtől délre elhelyezkedő iparterület a Kistag területegységgel együtt, Keleti
sor utcától keletre lévő terület, illetve a 42-es számú főúttól délre elhelyezkedő
ún. „géptelep iparterület”.)
2.
Fontos feladat továbbá a kiváló gyógyvízre alapozott turizmusfejlesztés és az
ahhoz kapcsolódó szálláshelybővítés, a turisztikai kínálat szélesítése is (aktív-,
wellness-, konferenciaturizmus, stb).
Az idegenforgalom korunk egyik húzóágazata, ezért is szükséges egy sokoldalú
szolgáltatást nyújtó fürdőkomplexum kialakítása. Egy olyan komplexumé,
amely mind a fiatalok, mind a családosok, mind az idősebb korosztály számára
kikapcsolódásra van lehetőség, illetve megtalálhatók az elvárt szolgáltatások.
A jelenleg még hátralévő fejlesztések két ütemben fognak megvalósulni. Ezek
a következő munkákat tartalmazzák.
A strandfürdő területén egy főépület építése az alábbi szolgáltatásokkal:
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öltözők kialakítása,
zuhanyzók kialakítása,
pihenőszoba kiépítése,
kiszolgáló helyiségek (büfé, szociális helyiség, stb).
Új gyógymedence építése.
Olyan beruházásokat kell előnyben részesíteni, amelyek technológiája térben és
időben lehetővé teszi a több cikluson átívelő fejlesztéseket.
3.
A meglévő infrastruktúra fejlesztése. Az elkövetkező négy év feladata a forgalmasabb gyűjtőutak burkolatának megerősítése, a járdák felújítása, akadálymentesítése. El kell érni, hogy a ciklus végéig a még hiányzó útalapok épüljenek
meg a képviselő-testület által elfogadott évenkénti ütemezéssel.
Az ÉAOP támogatja a belterületi gyűjtőutak felújítását. A négyéves ciklus
folyamán azokban az utcákban, ahol ez elkerülhetetlen, a burkolat megerősítése szükséges.
2007-ben már csak az újtelepi városrész nincs szennyvízcsatorna-hálózattal
ellátva. A város többi részén az elmúlt évek folyamán kiépült a teljes közmű
ellátottság.
A tervezett szennyvízgyűjtő hálózattal érintett terület, a 4. sz. főúttól északra,
illetve azzal határosan helyezkedik el. A tervezett gyűjtőhálózat befogadója a
városi gyűjtőhálózat Balaton úti gravitációs csatornája.
A beruházással a ciklus végéig teljes lenne a szennyvízhálózat kiépítettsége
Püspökladányban.
A fejlesztés a Hajdú- Bihar megyei szennyvíz beruházási projekt része. A projekt keretében valósulhat meg a szennyvízhálózat kialakítása és bővítése Hajdú Bihar megye 24 településén. Ennek a nagyprojektnek a 10. számú projektelemében szerepel Püspökladány újtelepi városrész szennyvízcsatornázása.
A kivitelezés várható kezdete a projekt valamennyi projekteleménél egységesen
2008. január, míg a várható befejezés 2008. december.
Püspökladány Város Ivóvízminőség-javító Programja régóta húzódó program. Az ivóvízvezetékek felújítására már 2001-ben megtörtént egy megyei
(TEKI) pályázat benyújtása. A pályázat döntően az ivóvíz végvezetékek körvezetékké alakítását célozta meg. A végvezetékekben a víz kellemetlen és
egészségtelenebb, hiszen jobban kedvez a bakteriális fertőzések kialakulásának.
Az egészséges ivóvíz létünk alapvető feltétele, amelynek biztosítása az önkormányzat kötelező feladata közé tartozik. Az ivóvíz egészségügyi mutatóira vonatkozó elvárások uniós normák szerint szigorodtak. Így a püspökladányi ivóvíz
arzéntartalma a megengedett határértéknél magasabb. Az ivóvíz arzéntalanítása
kiemelt fontosságú feladat.
A püspökladányi projekt csatlakozhat az Észak – Alföldi Régió Ivóvízminőséjavító Programjának II. üteméhez, amelybe azok a települések kerülhetnek bele,

4

ahol a szolgáltatott ivóvíz minősége nem megfelelő. (47/2005. (III. 11.) Kormányrendelet 6. sz. melléklete)
4.
A négyéves ciklus egyik legfontosabb feladata a belvízelvezetés rendezése.
Püspökladány belterületi belvízrendszerének felülvizsgálata, és a szükséges
munkák elvégzése évek óta elodázott feladat. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvizet több csatorna a nem megfelelő szintezés, karbantartás, átereszek és a kis (alulméretezett) medernagyság miatt nem képes elvezetni. Ebből az
elmúlt évek folyamán problémák adódtak. Gyakran a tűzoltóság szivattyúit kellett alkalmazni a vízkárok megelőzése és enyhítése érdekében, mivel számos
helyen összegyűlt, illetőleg nem folyt el megfelelően a csapadékvíz. Az elkészült tanulmányterv után nyílik lehetőség az elvégzendő feladatok ütemezésére.
Szükséges a szivattyútelepek rekonstrukciója (esetleg kapacitásbővítése), az A1-1, A-13 és Petri ér-völgyi főgyűjtő-csatornák rekonstrukciója.
A belvízelvezető rendszerek vízjogi üzemeltetési engedélyét 1996-ban adta ki a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság.
Az Észak – Alföldi Operatív Program támogatja a belterületi belvízvédelmi fejlesztéseket. Első körben a főgyűjtők rendbetétele válik szükségessé.
A külterületi belvízvédelmi fejlesztéseket várhatóan az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (röviden: EMVA) fogja támogatni.
Püspökladány Város Önkormányzata 2006-ban megvalósította A Regionális
Operatív Program (ROP) kertén belül - uniós támogatással - a „Püspökladány
város településrészeinek rehabilitációja és a köztük lévő kapcsolat fejlesztése”
című projektjét.
A város rehabilitációs programot 2007-2010 között is folytatni kell. Ehhez
forrást az Észak – Alföldi Operatív Programból (ÉAOP) kell biztosítani.
A projekt keretei között elkészült a program folytatásaként az ördögároki terület
rehabilitációs, illetve a Városi Rendelőintézet rekonstrukciós terve.
A 2007-ben kiírásra kerülő ÉAOP révén az előzőek mellett más területek is
megjelennek.
Átalakulna a Kálvin téri park. A park teljes rekonstrukciója szükséges.
A beteg és sérül fák eltávolítása, fapótlással, a parki utak térkővel való burkolása, pihenőpadok, hulladékgyűjtők elhelyezése, a térvilágítás felújítása kandeláberek elhelyezésével.
Megtörténne Rákóczi utca zöldterületének rekonstrukciója.
A Hősök tere park 2005. évi rekonstrukciója után szükségesé vált a park folytatásaként a Rákóczi utcai zöldfelület felújítása. A faállomány frissítése, a sérült
beteg egyedek eltávolítása, fák, cserjék ültetése a kerékpárút mentén. Pihenőpadok, hulladékgyűjtők elhelyezése a járdák mentén.
Elindulna a Dorogi Márton Művelődési Központ környékének rekonstrukciója. Az előző projektben elkészült fejlesztés elsősorban a külső homlokzat fel-
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újítására, a kelléklépcső átépítésére és a vizes blokk áthelyezésére koncentrált.
Nem valósult meg a művelődési ház környékének fejlesztése. Szükség van továbbá egy teherlift elhelyezésére, a színpadi kellékek zavartalan és könnyebb
szállítása, mozgatása érdekében. A liftet eddig forráshiány miatt nem építették
meg.
Szükséges a művelődési ház környékének fásítása, illetve egy szabadtéri színpad
kialakítása (a megfelelő technikákkal), egy körülbelül száz fő befogadására képes lelátótér kialakításával, amely szükség esetén mobil lelátókkal pótolható.
Elkezdődhetne a Polgármesteri Hivatal régi épülete tetőszerkezetének és
homlokzatának felújítása.
A projekt keretében elkészülne a város rehabilitáció III. ütemében szereplő Csenki Imre Művészeti Iskola bővítésének és felújításának az engedélyes
tervdokumentációja.
Kiemelt feladatnak tartja Püspökladány Város Önkormányzata a hozzá tartozó
óvodák és általános iskolák fejlesztését, felújítását, melyre érvényes pályázatot nyújtott be.
Kiemelt feladat továbbá valamennyi önkormányzati intézmény teljes akadálymentesítését megoldani.
Tervezzük az egészségügyi, társadalmi infrastruktúra fejlesztését. Az önkormányzat felülvizsgálja az egészségügyi koncepcióját, és megvizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen feltételekkel tud egységes városi egészségügyi szolgálatot kialakítani.
A városi és kistérségi szerepkörű Karacs Ferenc Múzeum felújítása rendkívül indokolt.
KÖZLEKEDÉS
Új buszjárat indítását a Hajdú - Volán Zrt.-vel történt egyeztetés után szorgalmazni kell.
A földutakon útalap készítése indokolt.
Ugyancsak szükséges a kerékpárút hálózat bővítése, Itt egyrészt a központot a
városperemmel összekötő szakaszok kiépítésének megvalósítására kell koncentrálni, másrészt a turisztikai célú kerékpárutak fejlesztésére.
Az ÉAOP támogatja a hivatásforgalmú kerékpárút kialakítását. Jelenleg két szakasz kiépítésére készültek tervek, ahol a napi forgalom is indokolttá teszi kerékpárút építését.
1. szakasz: Bocskai utca (Szent István u. – Keleti sor között)
2. szakasz: Táncsics utca (vasútállomás – I. dűlő u. között)
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A városközpont és a köztemető közti szakaszon is indokolt lenne a kerékpárúthálózat kiépítése. Itt azonban meg kell vizsgálni, milyen alternatíva létezik a
megvalósításra.
A járdák felújítására az elmúlt 4 évben az útfelújításoknál is kevesebbet költött a
város. A püspökladányi járdák egy része meglehetősen rossz műszaki állapotban vannak. Ezért szükséges az elkövetkező években (2007-2010) ütemes és
teljes körű felújítása.
A járdák balesetveszélyes szakaszainak kijavítása a 2007-2008 közötti fejlesztési ciklusban indokolt, a városlakók akadálymentes közlekedésének biztosítása
érdekében. Az érintett utcákban gyakran megfigyelhető, hogy a gyalogosok az
úttesten közlekednek a rossz állapotú járdaszakaszok miatt.
2007 és 2010 között forgalomtechnikai fejlesztések is szükségesek. Például:
Gagarin - Bajcsy Zs. – Kiss F. utcai kereszteződés forgalmi rendjének megváltoztatása (Szükséges lenne megvizsgálni egy kisebb körforgalom kialakításának
a lehetőségét.).
Az Erőss L. u. – Arany J. u. – Csokonai u. – Jókai u. kereszteződés forgalmi
rendjének felülvizsgálata.
A Szent István – Bocskai kereszteződés forgalmi rendjének felülvizsgálata.
Az Erdő u. – Petri P. u. kereszteződésnél lévő jelzőlámpás csomópont rendszerének átalakítása.
Behajtás a Bocskai utcáról a Honvéd utcára.
Ezáltal a Bocskai utca lakótelepi szerviz útján megszűnne az átmenő forgalom,
amely hozzájárulna a lakótelepi városlakók nyugalmához.
Parkolóhelyek számának növelésére törekszünk anyagi lehetőségeink függvényében.
VÁROSÜZEMELTETÉS
A városüzemeltetési feladatoknál a minőségi fejődést kell célként megfogalmazni. A közszolgáltatások végzése terén növelni kell az ellenőrzési tevékenységet, javítva ezzel az elvégzett munkák minőségét.
A városüzemeltetési feladatok közül továbbra is kiemelten kell kezelni az útfenntartási, ezen belül a rendszeres kátyúzási munkákat és azok ellenőrzését,
törekedve ezzel az utak megfelelő állagának biztosítására. A püspökladányi ivóvíz minőségét a vezetékek korszerűsítésével, végvezetékek megszüntetésével és
az arzéntalanítással lehet javítani.
Törekvésünk az, hogy modern technológiák felhasználásával csökkentsük a város energiafelhasználását. A lakásállománynál a működőképesség megőrzése, az
épületek, gépészeti berendezések állagromlásának megakadályozása a cél.
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Az elkövetkező években a gázárak várható növekedése miatt meg kell vizsgálni
a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségét.
A négyéves ciklusban intenzíven foglalkozni kell a külterületi utak, csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos üzemképes állapotban tartásával, hiszen
várhatóan csak fokozódik a csapadék mennyisége, szeszélyessége. A fenntartási
munkákba be kell vonni a földtulajdonosokat is.
KÖRNYEZETVÉDELEM
A Bihari Hulladéklerakó beüzemelését követően a hulladéklerakó telep jelenlegi formában történő üzemeltetése megszűnik. A Hulladéklerakó részeként
meg kell oldani a jelenlegi szeméttelep rekultivációját. Ehhez 2006-ban elkészült a rekultivációs terv.
Ha pályázati lehetőség nyílik, akkor fel kell mérni egy városi komposztáló telep
kialakítását. Itt nemcsak a kertekben és közterületen keletkező zöld hulladék
hasznosítása válna lehetővé, hanem a helyi kistermelők bizonyos hulladékai is
feldolgozhatóvá válnának (kukoricaszár, szalma). A keletkező komposztot a lakosság számára (ide értve a helyi mezőgazdasági termelőket is) elérhetővé kell
tenni. Foglalkozni kell továbbá a keletkező szennyvíziszap elhelyezésének
megoldási lehetőségével (helyi, kistérségi, regionális elhelyezés, kezelés
és/vagy hasznosítás).
A város porszennyezettsége, illetve zajterhelésének csökkentése érdekében
folytatni kell az utcák fásítását.
A Déli sor utcától délre lévő „jóléti tavak” környékén egy pihenő és rekreációs központ kialakítása valósulhat meg.
A környezetvédelem kapcsán törekszünk a földalatti fűtőolaj tartályok kiemelésére.
A mezőőri szolgálat fenntartása továbbra is indokolt, annak mezőgazdasági és
környezetvédelmi haszna miatt.
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a megújuló energiaforrások
felhasználását.
IDEGENFORGALOM
A képviselő-testület a 31/2003. (III. 27.) számú határozatában a város idegenforgalmi fejlesztésében az alábbi prioritásokat határozta meg:
gyógy- és termálturizmus,
a település összképének javítása,
ökoturizmus,
kerékpáros és lovas turizmus, horgászat,
a szálláshelyek számának növelése,
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a vendéglátás színvonalának emelése,
a falusi turizmus fejlesztése.
A prioritások továbbra is aktuálisak, amelyek közé érdemes lenne bevenni a városmarketing és a konferenciaturizmus fejlesztését, illetve a testvérvárosokkal
való intenzívebb kapcsolattartást is.
KÖZOKTATÁS
A közoktatás jelenlegi helyzetéről
A közoktatás rendszerének változásai az elmúlt több mint másfél évtizedben igen jelentősek voltak. Ez a változás napjainkban is folytatódik.
A
tendenciákat alapvetően a hazai, valamint a nemzetközi szintű társadalmi és
gazdasági folyamatok befolyásolják. Püspökladány város oktatásának jövőképe
csak úgy alakítható ki felelősséggel, ha ezeket a változásokat figyelembe veszszük.
A demográfiai és munkaerőpiaci viszonyok közoktatást negatívan befolyásoló tényezői közül a legkedvezőtlenebb az oktatási rendszerbe belépő gyermekek számának tartós csökkenése, illetve a pedagógusok foglalkoztatásának
várható bizonytalansága. Ezek a körülmények a fenntartókat ismét ésszerűsítő
lépések megtételére kényszerítik a hatékonyabb működés érdekében.
A közoktatást érintő közelmúltbeli és jelenlegi folyamatok lényege a rendszer átalakítása, reformja. Célként fogalmazódott meg az egyenlő esélyek megteremtése a társadalom valamennyi rétege számára, a munkaerőpiacon jól hasznosítható ismeretek megszerzése, az információközpontú, tudásalapú társadalom
létrehozása.
Kiemelendő a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Programjából (HEFOP) következően az egész életen át tartó tanulás megalapozásához szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése, a hátrányos helyzetű és az elmaradott térségben élő gyermekek magas színvonalú
oktatáshoz való hozzáférésének biztosítása, az oktatás minőségének fejlesztése,
a pedagógus szakma fejlődésének támogatása, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, az oktatás tárgyi feltételeinek,
valamint a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása.
A helyi közoktatás-politikai célkitűzésekről
A versenyképes tudás megszerzéséhez Püspökladányban jelenleg is adottak a
feltételek (jó színvonalon működő óvodai, általános iskolai, középiskolai, alap-
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fokú művészetoktatási nevelés-oktatás, képzett szakemberek). Ahhoz azonban,
hogy ez így is maradjon, illetve pozitív irányban változzon elengedhetetlen a
jelenlegi intézményi szerkezet áttekintése, átgondolása.
A 2000-2006 közötti időszakban Püspökladány Város Önkormányzata a
2000-ben megalkotott, 2002-ben felülvizsgált, majd 2006-ban értékelt, hat évre
szóló feladatellátási-, fejlesztési-, és intézményhálózat működtetési terve alapján
látta el a közoktatási szolgáltatást. E szerint kötelező feladatai mellett ellátja az
önként vállalt feladatokat is. (Kötelező: óvodai nevelés, alapfokú iskolai ellátás;
önként vállalt: középiskolai nevelés-oktatás, szakképzés, alapfokú művészetoktatás).
A következő időszakban – a 2010/11. tanévig – is biztosítani szükséges a
település gyermekeinek, tanulóinak a közoktatás jelenlegi szolgáltatásaihoz való
hozzájutást. Az önkormányzat a ciklus első felében kiépíti azt az új szerkezetű
intézményhálózatot, amely a megváltozott feltételek között is lehetővé teszi az
eddigiekhez hasonló, illetve inkább magasabb színvonalú nevelést-oktatást. Ehhez NFT, HEFOP-ban rejlő lehetőségek kiaknázásán túl az európai uniós pályázati lehetőségek felkutatását, a kistérségi támogatásokhoz való hozzájutást tűzi
ki célul.
A 2004. októberében a NFT keretében megkezdődött a térségi integrált
szakképző központok (a TISZK-ek) létrehozása. Az NFT, HEFOP keretén belül
2007-ben újabb TISZK-ek kialakítását tervezik támogatni. Az ebbe való bekapcsolódás a településen működő szakképzés életben maradásának és fejlesztésének legfontosabb feltétele.
A nevelő-oktató munkához szükséges személyi feltételekről
A közoktatásban dolgozók létszámáról a közoktatási törvény rendelkezik.
Meghatározza a kötelezően foglalkoztatottak körét és az ajánlott létszámot. Továbbá rendelkezik a pedagógusok kötelező óraszámáról, a gyermek- és tanulócsoportok létszámáról. Az ezeket a területeket érintő változásokra is figyelemmel az elkövetkező évekre tervezhető, hogy:
csökken a közoktatásban foglalkoztatottak száma (ennek a létszámcsökkenésnek
a humánus kezelése érdekében kívánatos kihasználni a jelenleg még adott lehetőségeket az öregségi nyugdíjazás és a prémium évek programban való részvétel terén);
a jelenlegi jó szakos ellátottság fenntartása mellett a szervezett pedagógus továbbképzéseket folytatni szükséges, a lehetőségeket számba véve – ahol mód
nyílik erre – a továbbképzések koordinációját, orientálását, önkormányzati, de
akár kistérségi szinten is átgondolni indokolt;
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új kompetenciák megszerzésére lesz szükség továbbra is, ennek érdekében a
speciális képzettségű szakemberek számát növelni kell, mind módszertanában,
mind attitűdjében az új követelményekhez rugalmasan igazodó pedagógusokra
számít a közoktatás.
A tárgyi- építményi feltételekről
Az önkormányzat 2003. évi költségvetésében (3. b. melléklet) intézményfelújítási ütemtervet készített, amelyben négy évre vonatkozóan rögzítette az
intézmények felújításával kapcsolatos elgondolásait. Ennek az ütemtervnek az
áttekintése szintén az első feladatok között kell, hogy legyen. Az önkormányzat
költségvetése felújítási alapot most sem tud képezni (a jövőre nézve is bizonytalan ez a lehetőség), de pályázatokból, esetleg az ÖNHIKI-ből rendelkezésre
állhatnak erre források. Az önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti
minden olyan lehetőség felkutatását, amely az intézmények teljeskörű felújítását, jövőbeni fejlesztését biztosíthatja.
A szakmai fejlesztésekről
Városunk intézményei jelenleg jó, egyes területeken kiemelkedő színvonalú szakmai munkát végeznek. Ezt megtartani az elsődleges feladat, továbbfejlesztése kívánatos.
A kistérségi együttműködésről
A többcélú kistérségi társulások szerepvállalásának középpontjában a
közszolgáltatások biztosítása, illetve közös szervezése állhat oly módon, hogy a
meglévő intézményi struktúra felhasználásával, esetleg átalakításával a kapacitás
számbavétele és ésszerű felhasználásának tervezése megtörténik. Püspökladány
város, mint kistérségi központ, gesztortelepülés, nem kerülheti meg az erről a
kérdésről való gondolkodást, tervezést a közeli jövőt illetően.
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás rendelkezik közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel. (A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2005. december 1-jei hatállyal elfogadta. Felülvizsgálatának kötelező időpontjául 2008. november 30-át jelölte meg).
Ennek a szervezési, fejlesztési célokról szóló fejezetéből érdemes kiemelni a következő gondolatokat:
a közoktatási feladatellátás fejlődési esélyeit a rendszerszerű működés erősítheti,
ami felértékeli a mikro-térségi, térségi kooperációt;
a fejlesztés prioritásai:
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a tényleges helyi szükségletek kielégítéséhez kapcsolódó szolgáltatások,
forrásbővítés, innováció,
erőforrásokhoz igazodó tervezési és teherviselési stratégia,
optimalizálási koncepció.
A feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv középtávú célokat és feladatokat is megfogalmaz. (Röviden összefoglalva: fel kell
mérni a kistérségen belül ellátható feladatokra vonatkozó igényeket, és meg kell
kezdeni a preferált területeken a koordinációt. Az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, az eszköz- és feltételrendszer biztosítása, a szakos ellátottság mutatóinak javítása, a pedagógiai szakszolgálathoz,
szakmai szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása a szakképzés piacképessé
tétele, a tehetséggondozás érdekében közös programokat kell kidolgozni és hozzájuk közösen forrásokat keresni).
Ezekre is figyelemmel a ciklus első felében ki kell alakítani azt (azokat) a
szervezetet (szervezeteket), amelyek képesek a megjelölt feladatok elvégzésére.
KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS
Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődés támogatása, a közösségi művelődés feltételeinek biztosítása, mely feladatát központi jogszabályok
és helyi rendeletek alapján látja el.
A kultúra stratégiai jelentőségű, városunk hosszú távú sikereinek záloga, így
fontos szerepe van a társadalmi integrációban, az egyének együttműködésében.
Aktiválni kell a város lakóiban a kulturális javak iránti igényt, gondoskodni kell
arról, hogy a lakosság elvárásait magas színvonalon szolgáljuk ki.
Keresni kell a lehetőséget a civil közösségi ház kialakítására, támogatni kell a
civil szervezetek megerősödését.
A városban az ifjúság kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségét kell keresni,
és meg kell teremteni a komplex feltételeit.
Az önkormányzat e feladatának ellátásába továbbra is bevonja a Dorogi Márton
Városi Művelődési Központot és a Városi Könyvtárat, fenntartja a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítványt, melynek alapvető feladata a
kulturális értékteremtés erősítése, a közművelődési célú tevékenységek támogatása által.
A 2005-ben megvalósult épület felújítás nem járt együtt a művelődési központ
hang- és fénytechnikai berendezésének bővítésével, keresni kell a pályázati lehe-
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tőségeket a megvalósításhoz. Szorgalmazni kell egy szabadtéri színpad kialakítását.
Az ifjúság különösen kiemelt célcsoportként jelenjen meg a négyéves közművelődési és közoktatási programban.
VÁROSI KÖNYVTÁR
A nyilvános könyvtári feladatok megfelelő szintű biztosítását a továbbiakban is
fontosnak tekinti az önkormányzat. E tevékenység ellátására a Városi Könyvtárat önálló intézményként működteti a jövőben is.
Kiemelt feladat az intézményi feltételek javítása. A könyvtár belső tereinek átalakításával, bővítésével meg kell szüntetni a rendkívüli zsúfoltságot.
Az évek óta jelentkező raktári problémákra megoldást kell találni.
Indokolt a feltételeket a könyvtári állományhoz és a könyvtárhasználók számához, valamint a szakmai kívánalmakhoz igazítani.
A számítógépes ellátottság bővítése a korszerű szolgáltatási feltételek megteremtése érdekében alapvető szükséglet. A könyvtárosi munkához használt számítógépeken túl szükséges az olvasók által igénybe vehető számítógépek beszerzése, üzemeltetése, melyek az információhoz jutást megkönnyítenék és
meggyorsítanák a könyvtárhasználók számára.
A bezárt Petritelepi fiókkönyvtár működését újra kell indítani, a megüresedett
fiókposta épületében ki kell alakítani a kölcsönzés feltételeit.
SPORT
Tervezzük a sportpályák, szabadidős létesítmények folyamatos felújítását, ezzel
lehetőséget biztosítva a város mozogni és sportolni vágyó polgárainak. Több
tömegsport és gyermekrendezvény szervezésével szélesíteni az itt élő emberek
mozgásigényének kielégítését.

Püspökladány, 2007. április 3.

A r n ó t h Sándor
polgármester

