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Határozatok: 

43/2014. (V. 29.) határozat a polgármesteri beszámoló elfogadásáról. 

44/2014. (V. 29.) határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról. 

45/2014. (V. 29.) határozat a közbiztonsági beszámoló elfogadásáról. 

46/2014. (V. 29.) határozat a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde körzethatára-

inak megállapításáról. 

47/2014. (V. 29.) határozat a Vekeri Forest Kft. hitelfelvételéhez támogató nyilat-

kozat kiadásáról. 

48/2014. (V. 29.) határozat fejlesztési társulásba történő belépés szándéknyilat-

kozatáról. 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. május 29-i   

r e n d e s  üléséről. 

 

 

 

Jelen voltak:  

 Berényi András   polgármester 

 Zara András    alpolgármester  

 Czirinkó Gyula 

 Miléné Fényi Györgyi 

 Muszka Sándor Vince   

 Szegedi Ferenc 

 Takács Attila     

  

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Késését jelezte: Szabó István, Kiss Csaba képviselő 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos 

Meghívott vendégek: dr. Uzonyi Attila kapitány a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője, 

dr. Tollas Vince a Hosszúpályi Rendőrőrs parancsnoka, Kovácsné Nagy Tímea intézmény-

vezető 

 

Berényi András polgármester 

Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, Zara András alpolgármestert, dr. Széles 

Szabolcs jegyzőt, a megjelent vendégeket, Pozsonyi Ákos jegyzőkönyv-vezetőt, a Hosz-

szúpályi Kábeltelevízió nézőit. 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 7 képviselő jelen van. 

Ezt követően megnyitja az ülést.  

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat elfo-

gadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D  

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

 

2.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellá-
tásáról. 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző, Kovácsné Nagy Tímea intézményvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

3.) Tájékoztató Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és közbiztonságának helyzeté-
ről. 
Előadó: dr. Tollas Vince őrsparancsnok 
 

4.)  Különfélék  
 
4.1) 0199/17. hrsz. alatti önkormányzati út megvásárlásával kapcsolatos ismételt 

kérelem 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

 
Közmeghallgatás 

Helye: Hosszúpályi, Művelődési Ház Nagyterme 
Ideje: 2014. május 29. 18.00 óra 
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1.) Polgármesteri jelentés  
Előadó: Berényi András polgármester 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Sok esemény szokott történni az átlag négy hetenként tartott polgármesteri jelentések 

között, illetve néhol szóbeli kiegészítést is kíván tenni, így felolvassa a jelentést. 

1. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. április 29-én tar-

totta a soron következő társulási tanács ülését. Az ülés egyik legfontosabb napi-

rendi pontja volt, a megye 21 településén megvalósított hulladéklerakó telepek re-

kultivációjáról szóló beszámoló. 

2. A Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság elnöksége ülést tartott 2014. május 5-én. 

A háromfős elnökség döntött az állomány létszámának vonatkozásában. A döntés 

értelmében 4 fő létszámcsökkenést határoztak meg. 

3. A Berettyó Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 7-én Intézőbizottsági és Felügyelő 

Bizottsági együttes ülést tartott. Az ülés fő napirendi pontja volt a társulat jogutód 

nélküli, végelszámolással történő felszámolása. A Társulat Küldöttgyűlése a május 

közepén megtartott ülésén határozatképtelenség miatt nem tudott dönteni ez 

ügyben. 2014. május 28-án volt újra összehívva a küldöttgyűlés, itt az Alapszabály 

értelmében nem 50%+1, hanem 75%+1 arányban kell megjelenni, hogy a Társulat 

jogutód nélkül megszűnhessen. A megismételt küldöttgyűlés kezdete előtt megje-

lent még három fő, így a gyűlés határozatképessé vált, és kimondta, hogy indítsák 

meg a felszámolást. A megszűnés oka a Parlament által 2013. december közepén 

elfogadott viziközmű-törvény módosítás, mely szerint át kellett adni a Magyar Ál-

lam tulajdonában lévő, a védekezéshez szükséges gépeket, eszközöket, valamint a 

Társulat kezelésében de az állam tulajdonában lévő vízelvezető rendszereket is., 

megszüntették az állami normatívát is. A tagi hozzájárulást a küldöttgyűlés 2013 

áprilisában nem szavazta meg. Nincs eszköz és gép a Társulatban, így nincs értel-

me fenntartani. A Magyar Állam átvette ezt a feladatot, a védekezést, esetleg be-

vonva a katasztrófavédelmet. A gazdáknak nem kell fizetniük. 

4. Rétvári Sándor nyugalmazott pedagógus – aki az előző testületi ülésen beszámolt 

munkájáról – megtartotta 2014. május 8-án a tízedik foglalkozását a Művelődési 

Házban a halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek részére. Majd ezt kö-

vetően kiosztásra kerültek azok a csomagok, amelyek tartalma a képzéssel kap-

csolatos információk rögzítésére, illetve alkalmazásának segítségére szolgálnak. A 

csomagok tartalmaztak még tisztálkodással, higiéniával kapcsolatos tárgyakat is. A 

programra az Emberi Erőforrások Minisztériumától 300.000 forint támogatást ka-

pott az Önkormányzat, és 150 személyt tudtunk a csomagokkal támogatni. 

5. A Hosszúpályi központjában lévő magtár épületének tüzetes szemlevételezését 
végezték el 2014. május 13-án. A szemlén részt vett Berényi András polgármester, 
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Zara András alpolgármester, dr. Széles Szabolcs jegyző és Balog Lajos műszaki 
előadó. Ezzel kapcsolatban majd zárt ülésen bővebb tájékoztatást nyújt 

6. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás a három településen be-

ruházással kapcsolatban, műszaki mérnökök tartottak konzultációs ülést 2014. má-

jus 13-án Hosszúpályiban a Polgármesteri hivatal nagytanácstermében. A szenny-

vízzel kapcsolatban további információkat fog mondani. 

7. A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2014. május 16-án tartotta meg Debre-

cenben, az éves rendes közgyűlését. 

8. A Hosszúpályi Polgárőr Egyesület 2014. május 17-én tartotta az éves rendes köz-

gyűlését az Ifjúsági Klubban. 

 

Megérkezett Szegedi Lajos, a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnöke, akit Berényi András 

polgármester köszönt. 

 

9. Az „Értől az óceánig” Közösségi közlekedés fejlesztése Biharban címet viselő pályá-

zattal – buszöblös beruházás – kapcsolatosan, 2014. május 19-én egyeztetést tar-

tottunk az Észak Alföld Regionális Fejlesztési Ügynökség Debrecen Széchenyi ut-

cán lévő irodaházában. A napokba Sáránd felé a buszöblök tükre elkészült, és a 

szegélykövek le vannak depózva. A programban 13 település (közte van Mike-

pércs, Sáránd, Hajdúbagos, Monostorpályi, Létavértes, Pocsaj, Esztár, Kismarja, 

Nagykereki, Hencida, Biharkeresztes és Derecske) vesz részt. Hosszúpályiban a 

meglévő buszmegállók teljes rekonstrukciója: új fedett várók ülőalkalmatossággal, 

új peron kerülnek megvalósításra. A beruházás érinti Messzelátó-Sóstót illetve a 

MÁV-megállót. 

10. A 2014. május 25-én tartandó Európai Unió Parlamenti képviselő választással össze-

függésben, eskütételre került sor a pártok által delegált személyek részéről. A vá-

lasztás rendben lezajlott. 

11. A Nyíl utca 7. szám alatti önkormányzati épület teljes felújítása megtörtént, a mű-

szaki átadás-átvételre 2014. május 22-én került sor. Részt vett a kivitelező, Szegedi 

Lajos vállalkozása, Balog Lajos, a Polgármesteri Hivatal műszaki előadója, dr. Szé-

les Szabolcs jegyző. 

12. Karin Olofsdotter svéd nagykövet asszony látogatást tett 2014. május 26-án a 

Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Roma Nemzetiségi Tagintézményében, il-

letve utána a roma missziós házban, ahol vendégül látták. A nagykövet asszony el-

ámult, hogy a nemzetiségi tagintézményben is ugyan olyan jó feltételek vannak 

mint a többségi óvodában, amit az Önkormányzat biztosít. Érdeklődött még az 

óvodai-iskolai oktatással és az egészségüggyel kapcsolatban. A meghívást Csonka 

József szervezte. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetői szinten 

volt jelen a megbeszélésen. 
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13. A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség Megyei Polgárőr Napot tart 2014. május 

31-én Hajdúhadházon. A rendezvényre meghívást kapott a település polgármeste-

re, valamint a helyi polgárőr egyesület elnöke és az egyesület tagjai is. 

14. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Állategész-

ségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 2014. április 28-án hatósági helyszíni ellen-

őrzést tartott a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhás iskolai étte-

remben. Az ellenőrzés során 8 pontból álló hiányosságot tárt fel. A feltárt hiányos-

ságokkal kapcsolatos ügyintézési időt 21 napban határozta meg, ami 2014. május 

30-án fog letelni. Felkéri a jegyzőt, hogy a holnapi napon készítsen feljegyzést a hi-

vatalnak. Ezzel kapcsolatosan a továbbiakban a zárt ülésen tárgyalnak. 

15. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével kapcsolatosan: a Közreműködő Szerve-

zettől a Társulás megkapta a Támogatási Szerződés 1. Számú Módosítását jóváha-

gyásra. A Szerződés Módosítás a múlt héten érkezett meg. 2013 decembere, 5 hó-

napja vártak erre a szerződésre – akkor jelent meg a Magyar Közlönyben. A 313 

millió forint kiegészítő támogatással a támogatási intenzitás 85 %-ról 94,2 %-ra nö-

vekedett. Ebből az összegből a Társulás és az Önkormányzat semmit nem lát, azt 

közvetlenül a Kivitelezőnek fogják kifizetni a megfelelő igazolások alapján. Ebből 

következik az önerő mértékének a csökkenése 5,8 %-ra. Az Belügyminisztérium EU 

Önerő Alapból ennek az 5,8 %-nak az 55%-a megigényelhető. Így a megmaradó 

tényleges önerő mértéke 2,61 % lesz. 2014. május elején levélben kérték a Belügy-

minisztériumot, hogy a projekt támogatását 100 %-ban határozza meg. Erre még 

válaszlevél nem érkezett. 2014. május 30-án este tart a Társulat – aminek az elnöke 

Zara András alpolgármester – gyűlést, ahol a részletekről tájékoztatják a képvise-

lőket, mely szerint a lakossági befizetéseket leállítják. Amennyiben a Belügyminisz-

térium 100%-ban támogatja a beruházást, úgy a lakosoknak a költségek levonása 

után visszaadják a befizetett pénzt. Amint új információhoz jut a Társulás, továb-

bítja. Az az állítás már megdőlt, ami néhányan hangoztattak, hogy nem lesz semmi 

a beruházásból, és ne fizessenek be hozzájárulást. Most, hogy lehetőség nyílik a 

100%-os támogatásra, már ők is azt mondják, hogy legyen meg a csatornázás. Ha 

meglesz a holnapi társulati ülés, szeretnének beülni társulati elnök úrral és néhány 

képviselővel a kábeltelevízió stúdiójába, hogy a lakosságot mihamarabb tájékoz-

tatni tudják. Kérdezik sokan, hogy mikor kezdődik a beruházás. A két kivitelezővel 

(hálózat, szennyvíztelep) tárgyaltak; az első kapacsapás június második felében 

várható. 2014. április 7-én írták alá a kivitelező szerződést a vállalkozókkal. Körül-

belül két hónapra van szükségük, hogy a kiviteli terveket egyeztessék a három te-

lepülésen. Jelenleg is folyik a felmérés pontosítás. A kivitelezés határideje 2015. jú-

nius 30., próbaüzemmel együtt. A magyar államnak kötelessége, hogy az ivóvíz-

javító, szennyvíz- és hasonló beruházásokat 2015. december 31-ig le kell zárnia az 

Európai Unió felé. Ebből következik, hogy a beruházást nem lehet a határidőn túl 

húzni. A kivitelezők a szerződésben komoly kötbért vállaltak. 

Befejezi a polgármesteri jelentést, várja a hozzászólásokat. 
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Zara András alpolgármester 

Megköszöni a lehetőséget. A 15. ponthoz, a szennyvízberuházáshoz kíván hozzászólni. 

Annakidején, amikor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Fundamenta Lakástakarékkal 

fogja az önrészt biztosítani, akkor a 85%-os támogatási intenzitás mellett számolt a 15%-os 

önrésszel, amit másképpen nem tudott előteremteni. A várt döntésre több, mint 5 hóna-

pot vártak, addig bizonytalanságban volt a lakosság, és csak kósza hírekre támaszkodha-

tott, mint például hogy nem kell fizetni stb. Most érkezett el az az idő, hogy a képviselő 

testületnek állást kell foglalnia. Megkéri a jegyzőt, hogy egy határozati javaslatot fogal-

mazzon meg ezzel kapcsolatban, hiszen a másnapra összehívott víziközmű társulati ülés 

legfontosabb témái ezek lesznek, illetve a tavalyi évi beszámolók stb. Ha az Önkormány-

zat Képviselő-testülete meg akarja pályázni a másik két településsel együtt a 100%-os tá-

mogatást, akkor valóban fel kell függeszteni a befizetéseket. A befizetett összegekről a 

Társulat majd dönteni fog; visszaadjuk a lakosoknak, vagy megvárják a beruházás végét, 

és addig biztosítékként szolgál. Ezért szeretné, ha a Képviselő-testület még a mai napon 

döntene erről. 

 

Berényi András polgármester 

Megadja a szót dr. Széles Szabolcs jegyzőnek. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Megváltozott a támogatási intenzitás, így a Képviselő-testületnek mindenképpen határo-

zatot kell hoznia, illetve a Társulatnak is lépnie kell. Először a Társulatnak kellene kimon-

dania, hogy nem biztosít önerőt a beruházáshoz, és erre válaszul mondhatja az Önkor-

mányzat, hogy más megoldást kell találnia. A társulati döntésnek meg kell előznie az Ön-

kormányzatét, hiszen az Önkormányzat most még joggal várhatja a Társulattól az önerő 

biztosítását, és most még nem nyilatkozhat másképpen. Ha a Társulat ezt nem biztosítja, 

akkor mondhatja majd az Önkormányzat, más megoldást keres, és megkéri az államtól a 

teljes támogatást. 

 

Berényi András polgármester 

Tehát a Társulat holnap este kimondja, hogy a beruházáshoz nem tudja biztosítani az ön-

erőt; erre tud a Képviselő-testület határozatot hozni, hogy az 5,8% önerőt magára vállalja, 

illetve kéri a Belügyminisztériumot, hogy ezt a maradék önerőt is biztosítsa, ahogy Vá-

mospércsen is történt. Ez az eljárás. A Belügyminisztérium hivatkozhat az önrészre, vi-

szont amikor elkezdték a befizetéseket, akkor még nem tudták, hogy lesz ilyen lehetőség. 

Most biztosra kell menni, mert ha a másik két településnek fel kell vennie a 178 millió fo-

rintnyi hitelt, akkor az elkövetkező 10-15 évben ott semmilyen fejlesztésre nem lesz lehe-

tőség, mivel évi 15-20 millió forintot kellene törleszteniük. 

 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. május 29-i rendes ülés jegyzőkönyve  8 / 27 

 

Zara András alpolgármester 

Megköszöni a jegyzőnek a kiegészítést. Faramucinak érzi a helyzetet, hiszen annakidején 

azért hozták létre a Társulatot, hogy a 15% önrészt biztosítsák. Most, hogy a három tele-

pülés nyert több mint 300 millió forintot, a kisebb összeget nem fogja tudni biztosítani a 

Társulat. Ez ellentmondásos számára, de meg fogják tudni úgy fogalmazni, hogy feloldha-

tó legyen. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Rosszul fogalmazott: nem nem tudja, hanem nem kívánja biztosítani, külön indoklás nél-

kül. 

 

Zara András alpolgármester 

Megköszöni a kiegészítést. A polgármesteri jelentés azon részéhez szeretne hozzászólni, 

ami az elmúlt időszakban történt fejlesztésekkel illetve közfoglalkoztatással kapcsolatos. 

A lakosság is láthatja, hogy hány ember mozog és milyen tevékenységet végez a faluban. 

E hónap másodikától 20 fő egy helyi értékteremtő programba lett bevonva. Ennek kere-

tében térkövet gyártanak, az ehhez szükséges több mint 2 millió forint értékű anyagot 

megnyerték a programban. Ez a mai nap leszállításra és kifizetésre került. A legyártott 

térkövet a kegyeleti parkba szeretnék lehelyezni, de az ehhez szükséges pénzt az Ön-

kormányzatnak kell biztosítania a későbbiekben. Elkezdődött egy másik program is 75 

fővel, 3 csoportra osztva. Egy kertészeti, zöldségtermesztő program kezdődött május 15-

tel, és szeptember 15-ig tart. Elég nagy létszámmal dolgoznak, és ahogy látszódik, a többi 

településhez képest mindig erőn felül igyekeznek az embereket a foglalkozatásba bevon-

ni. Sajnos a település adottságaiból fakadóan arányaiban több munkanélküli van, mint 

például a szomszédos Monostorpályiban. Megpróbálnak tehát minél több embert be-

vonni. 

Korábban említette, hogy a két Start-munka program az idei évben csúszni fog, és a júni-

usi kezdés augusztusra tolódik. Ott 45 főt szeretnének foglalkozatni, akik fontosak, hi-

szen a vízelvezetők tisztítására illetve járdafelújításra és –kiegészítésre lettek szervezve. 

Érdekes lesz összehangolni a szennyvízberuházással ebben az időszakban, ami ebben az 

időszakban már folyni fog, és meg kell tervezni, hogy melyik szakaszokon tudják megva-

lósítani, hiszen a munkaterületeken a mozgás korlátozva lesz. 

A falumúzeumra nyert 1,4 millió forintos pályázat egyre közelebb van a befejezéshez, hi-

szen a nádfedés és a két épület összekötése megtörtént, jelenleg a burkolás folyik. Sze-

rinte 4-5 munkanapon belül teljesen el fog készülni. A vízművek bekötötte a vizet, így 

most már nem kell félni attól, hogy egy vödör vizet kell használni esetleges problémák 

esetén. 

A szociális földprogramban ragyogóan fejlődnek a növények, több mint 8.000 konyhaker-

ti növényt ültettek el, és közel 1 holdas területen gazdálkodnak burgonyatermesztéssel, 

amit az önkormányzati konyháknak fognak juttatni. A parkoknak körülbelül a 80%-ba be-

fejezték a növények, virágok kiültetését. Több ezer szálat neveltek ki a parkgondozók, 
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illetve vásároltak is, így több mint 5.000 palántát ültettek ki és juttattak minden intéz-

ménynek is. 

Előrehaladott állapotban van a másik múzeumi pályázat is, ott egy filagória fog megépül-

ni. Az anyagot már beszerezték, és több mint valószínű, hogy a falunapra meg is építik. 

Megköszöni a figyelmet. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a szóbeli kiegészítést. A sportcentrumban építendő, 300 fős fedett lelátó 

építési engedélye múlt héten pénteken megérkezett, innentől kezdve a kivitelező felvo-

nulhat. Az előkészítő munkálatokhoz nem volt szükség engedélyre. Még meg kell nyitni 

az elektronikus építési naplót, ami nem egy-két nap. Talán a mai nappal ez megvalósul, és 

a jövő héten valószínűleg a tényleges építési munkák is megkezdődnek. A határidő 2014. 

június 30. A vállalkozó a vállalkozói szerződésben ezt rögzítette. Lesz egy 300 főt befoga-

dó, korszerű, ülőalkalmatossággal – nem fapaddal, hanem piros, egyszínű homogén szék-

kel. A lelátó multifunkciós lesz, amikor az olimpiák évében az iskolásoknak megrendezik a 

szokásos bemutatót, akkor a kísérő szülők, nagyszülők nem a 38 °C-ban, hanem árnyékos 

lelátón tudják megtekinteni. A kijáró szurkolóknak is más egy fedett lelátón szurkolni a 

csapatnak, mint esőben a csőkorláton könyökölve. Mivel más hozzászólás nincs, megkéri 

a Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri jelentés elfogadásáról az elhangzott szóbeli 

kiegészítésekkel egyetemben szavazzanak. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a polgármesteri jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítések-

kel az alábbi határozatban elfogadta: 

 

43/2014.(V.  29 .) határozat  

a polgármesteri jelentés elfogadásáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgár-
mesteri jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző, Kovácsné Nagy Tímea intézményvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Ismerteti a napirendi pontot. Megkérdezi az előadókat, kívánnak-e szóbeli kiegészítést 

tenni az előzetesen kiadott napirendhez. Megállapítja, hogy inkább a kérdésekre vála-

szolnak. Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Fel-

kéri a Bizottság elnökét, Takács Attilát, hogy ismertesse a véleményüket. 

 

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-

tairól szóló 2013. évi beszámolóját a tegnapi nap folyamán tárgyalta, véleményezte a Bi-

zottság. Törvényi kötelezettség, hogy ezt a beszámolót minden év május 31-ig el kell ké-

szíteni, és a Képviselő-testületnek el kell fogadnia, illetve azokat a lehetőségeket, amivel a 

szolgálat működését javítani lehet, be kell építenie. A jelentést megelőzi egy éves gyer-

mekvédelmi tanácskozás, amely korábban márciusban volt, és ott jelen vannak a gyer-

mekellátó intézmények képviselői, az orvosok, háziorvosok, a rendőrség, továbbá a vé-

dőnők, a roma nemzetiségi önkormányzat képviselői. Ezen az értekezleten sokoldalúan 

és részleteiben ki vannak tárgyalva azok az ügyek, amelyek a Hosszúpályiban élő 1516 

gyermek sorsát meghatározzák. Rögtön az elején elmondaná, amire többen is rákérdez-

tek, hogy egy év alatt 100, közel 120 fős gyerekszám csökkenés prognosztizálható, 2012-

ben még 1630 gyermek volt a településen, most 1516. Itt elsősorban az anyagi és dologi 

támogatások illetve ezekről hangzottak el érvek és lehetőségek. Nem kívánja az egész 12 

oldalas jelentést ismertetni, röviden arról szeretne beszélni, hogy az 1516 gyerekből közel 

950 hátrányos helyzetű – nyilván vannak köztük halmozottan hátrányos helyzetű és hát-

rányos helyzetű gyerekek is –, ami azt jelenti, hogy ez nagyon magas arány. Ez azt jelenti, 

hogy az egy főre eső családon belüli jövedelem a 37.050 forintot nem haladja meg. Tény-

szerűen a két gyermekintézményünkben, az iskolában, ahol az étkeztetés egy nagy válla-

lás az Önkormányzat részéről, a 495 főből 410 fő 100% támogatást kap az étkeztetésre. Az 

óvodában – ahol mindenki étkezik – a 235 főből 175 fő kap 100%-os támogatást. Vissza-

bontva 56 gyerek van, aki teljes értékű térítési díjat fizet. Ehhez hozzájön még a nyári ét-

keztetés is. Az Önkormányzat számára ez plusz 7.700.000 forint kiadást jelent, amit a sa-

ját bevételeiből kell finanszírozzon a normatív támogatás mellett, míg az iskola esetében 

pedig 14.200.000 forint, amit összeadva 22 millió forintot jelent az Hosszúpályi Önkor-

mányzatnak. Mindemellett az Önkormányzat minden nyáron felvállalja a nyári étkezte-

tést, holott tudják, hogy ez ügyes-bajos dolgokkal jár, de mindemellett ha a gyermekek 

40%-a nem jut elegendő élelemhez a nyári szünet alatt, meg kell tenni. 2014. évre is be van 

adva a nyári étkeztetés pályázat, és bíznak benne, hogy nyernek. 
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Rátér a gyermekjóléti szolgálat működésére. 3.520 esetük volt, ez 236 gyermek került 

kapcsolatba a szolgálattal. Számára ami fontos a szülői elhanyagolás magas, közel 160-as 

száma, igaz ebből 80 „klasszikus” elhanyagolás, ami a higiéniai probléma, illetve életvitel 

olyan alacsony szintje, ami ténylegesen gondokat okoz. Megjegyezte, hogy a bűncselek-

mény 6 esetben, családon belüli bántalmazás 5 esetben volt. Kitért arra a bizottsági ülé-

sen, hogy védelembe vett gyermekek száma 16 volt, az átmeneti nevelésben 40 fő érin-

tett. Intézményvezető asszony hetente látta a többi érintett településen is az esetszámo-

kat, ennek tükrében a hosszúpályi adatok nem magasak. Ezt az álláspontot a Bizottság is 

elfogadta.  

 

Megérkezett Szabó István képviselő. A jelen lévő képviselők száma 8 fő. 

 

Ehhez kapcsolódik a települési jelzőrendszer működése, ami nem csak szimbolikus és név-

legesen működik a településen, hanem minden érintett komolyan veszi a közreműködést. 

236 esetben volt jelzés az orvosok, rendőrség, családsegítő, egyéb intézmények részéről. 

Az Önkormányzat és a gyermekjóléti szolgálat minden tőle telhetőt megtesz a feladat 

ellátásáért. A leglényegesebb a kapcsolattartás a szülőkkel, amit a gyermekjóléti szolgálat 

végez, készítenek környezettanulmányokat a lakókörnyezetben. Kitér a Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzat tevékenységére. Ők is igyekeznek mindenben segíteni, hogy minél 

kevesebb legyen a településen az a fajta panasz vagy probléma, amely megkülönbözteti a 

magyar és a cigány gyerekeket. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat feladata volt a tiszta-

sági hét megszervezése, a fiatalkorú lányok felvilágosítása, a családvállalás és fogamzás-

gátlás témájában. A Bizottság egyértelmű álláspontja, hogy jó munkát végez a gyermekjó-

léti szolgálat és az Önkormányzat is megtesz minden tőle telhetőt mind anyagi, mind er-

kölcsi támogatás terén. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni elnök úrnak a Bizottság véleményének ismertetését. Jelzi, hogy megérkezett 

Szabó István képviselő, így innentől kezdve 8 képviselő van jelen. Köszönti a képviselő 

urat. A napirendi pont vitáját megnyitja. Nem kíván élni azzal a lehetőséggel, hogy az 

egész jelentést felolvassa, ahogy azt elnök úr is mondta. A jegyző úr és intézményvezető 

asszony korrekten, sallangoktól mentesen állította össze a beszámolót. A tények vannak 

ismertetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatban. Nem könnyű 

feladat, valamennyire hálátlan; mondhatni nincs vége sosem és nem is lesz, pontosan úgy, 

mint a közbiztonságnál. Egy végtelenül korrekt beszámolót kaptak, és csak dicsérő sza-

vakkal lehet illetni a kollégák és az intézményvezető munkáját. Azt szokta mondani, amit 

az egészséggel kapcsolatban – amíg van, nem veszi észre, de ha megtörténik a baj, akkor 

lehet érezni azt a hiányt, ha családsegítő és gyermekjóléti szolgálat nem működne a tele-

pülésen. Várja a képviselők hozzászólását. Muszka Sándor Vince képviselőnek adja meg a 

szót. 
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Muszka Sándor Vince képviselő 

Kérdése lenne az intézményvezető asszonyhoz. A védelembe vételnél leesett az iskolai 

hiányzások száma; 15-20 volt három évvel ezelőtt, most csak 4. Amellett, hogy ez pozitív 

dolog, mi ennek az oka? 

 

Kovácsné Nagy Tímea intézményvezető 

A védelembe vétel többrétű. A védelembe vételre okot ad az, ha a szülő nem működik 

együtt, vagy pedig törvényi kötelezettség az 50 órás hiányzás betartása. Mivel most már 

16 éves kor a tankötelezettség felső határa, jóval kevesebb az ilyen gyerek, mint amikor 

18 év volt a korhatár. Ezért lett 20-ból 16. A kollégák és a szakma álláspontja, hogy a véde-

lembe vételben sincs több eszközük, mint alapellátásban, ezért alaposabb alapellátást 

végeznek, és kevesebb védelembe vételt kérnek. Ez utóbbi intézkedést már csak akkor 

végzik, ha abszolút nem együttműködő a család a gyermekjóléti szolgálattal. 16 év alatt 

elmondható, nem jellemző, hogy nem működnek együtt a kollégákkal a családok. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni intézményvezető asszonynak a választ. Várja a további hozzászólásokat. 

Megkéri intézményvezető asszonyt, hogy adja át a Képviselő-testület elismerését és gra-

tulációját a szolgálatnak, a további munkájukhoz türelmet, kitartást, egészséget kíván. 

Több hozzászólás nem érkezett, ezért megkéri a Képviselő-testületet, hogy az Önkor-

mányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfo-

gadásáról az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt szavazzanak. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának gyermekvé-

delmi és gyermekjóléti feladatairól szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 

az alábbi határozatban elfogadta: 

 

44/2014.(V. 29 .) határozat  

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladata i -
nak ellátásáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól szóló beszámolót az 
elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. május 29-i rendes ülés jegyzőkönyve  13 / 27 

 

3.) Tájékoztató Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és közbiz-
tonságának helyzetéről. 
Előadó: dr. Tollas Vince őrsparancsnok 

 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

A tájékoztató kiterjed Hosszúpályi közbiztonsági helyzetére, az azzal kapcsolatban tette 

rendőrségi intézkedésekre és az azzal kapcsolatos feladatokra. A beszámoló előzetesen 

elektronikusan kiküldésre került a Képviselő-testületnek. A beszámolót dr. Tollas Vince 

rendőr alezredes úr, helyi őrsparancsnok készítette. Jóváhagyta dr. Uzonyi Attila rendőr 

ezredes úr, kapitányságvezető. Mielőtt megadná a szót őrsparancsnok úrnak, el szeretné 

mondani, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta az 

egész megyére vetített közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. Ez több mint másfél 

órás volt, részletesen megtárgyalták. A képviselők többször is hozzászóltak, érkeztek 

javaslatok és kritikák is. Ahhoz, hogy a közbiztonság javuljon, sok mindenkinek sok min-

dent meg kell tennie. A rendőrség, ami első számú felelőse, hogy a közbiztonság állapota 

javuljon. De meg kell említeni a helyi polgárőr egyesületeket az egész megyében, a mező-

őröket, vadőröket, illetve minden állampolgárt, aki szükség esetén él bejelentési kötele-

zettségével. Állampolgári kötelesség, ha látják éjszaka, hogy a szomszédban a tyúkokat 

szedik össze, vagy viszik a kamrából a szalonnát vagy terményt lopnak, akkor azt jelezzék 

azonnal a rendőrségnek. Ez közös munka, és eredményt csak akkor tudnak elérni, ha 

egyesítve részt vesznek ebben a munkában, Mindenkinek érdeke, hogy minden állampol-

gár védve legyen, és érezze magát védettség alatt, hogy ne lehessen elmondani, hogy a 

bűnözők azt csinálnak, amit akarnak. Lehetne arról hosszasan beszélni, hogy egy-egy ál-

lampolgár objektív biztonságérzete mikor javul – nyilván akkor, ha a környezetében minél 

kevesebb a bűncselekmény. Megkéri dr. Tollas Vince őrsparancsnokot, hogy ha van szó-

beli kiegészítése, tegye meg. 

 

dr. Tollas Vince őrsparancsnok 

Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Úgy gondolja, hogy a korábbi évekhez ha-

sonlóan azzal kezdené, hogy a rendőrség a kitűzött feladatokat eredményesen végrehaj-

totta 2013. évben. A beszámolóban található adatok az előző évekhez képest egy kicsit 

megváltoztak. Eddig más típusú statisztikát használt a rendőrség, most már úgynevezett 

ügyforgalmi statisztikával dolgoznak. Mond egy példát: 2012-ben 27 rongálás szerepelt a 

statisztikában, a valóságban ez egy ügy volt, amikor a temetőt megrongálták. Ez egy ügy 

volt 27 sértettem, de az ügyforgalmi statisztika 27 ügynek veszi. Innentől kezdve ez 

eredményezi azt a furcsa helyzetet, amit a tájékoztatóban is látnak, hogy az elmúlt évek-

ben – a 2009-es kiugrást leszámítva – folyamatosan csökken az elkövetett bűncselekmé-

nyek száma. A 3. oldal tetején látható számok nem ezt mutatják, de ez az alkalmazott 

statisztika miatt van. Ahogy polgármester úr is említette, ő is fontosnak tartja, hogy sze-

rencsére csak két olyan bűncselekmény történt 2013-ban, idős személyek sérelmére elkö-
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vetett rablás, ami megmozgatta a falut. Ezen kívül nem emlékszik más ilyen esetre. Sajnos 

ezen kívül van még leróni való feladatuk, mivel eddig nem sikerült az elkövetőket felderí-

teniük. Sajnos minden ügyet nem tudnak megoldani, bár folyamatosan dolgoznak rajta, 

és minden apró információt köszönettel vesznek még ennyi idő távlatából is. A működési 

feltételekről: véleménye szerint a megfelelő körülmények adottak voltak, majdnem min-

dig 3 vagy 4 működő gépkocsival látják el a szolgálatot. Úgy véli, ez jelentősen javította a 

reagáló képességüket, és ki kívánja emelni, hogy 2013. szeptember 25-e óta az Országos 

Rendőrfőkapitányság döntése alapján egy úgynevezett 5/24-es intézkedés került beveze-

tésre, ami azt jelenti, hogy 5 megyében 24 órás lefedettséget kellett megoldani. Ebben 

Hosszúpályi is benne van, és a Hosszúpályi Rendőrőrs területében Monostorpályi és Léta-

vértes területén készenléti rendőri jelenlét van. Ez azt jelenti, hogy 24 órán keresztül van 

egy egység, ami megerősíti a szolgálatot. Nagyon sokat lehet gyalogos és gépkocsis szol-

gálatban látni őket. Nyilván mindig lehetne máshová küldeni őket. Ha 10 személyzetet 

tudna mozgatni, akkor is előkerülne, hogy miért nincs pont az adott helyen járőr. Vannak 

szkeptikusabb emberek. Többségében pozitív visszajelzéseket kapott az emberektől. 

Többször beszélt erről képviselőkkel és polgármester úrral. A fentiek hozadéka, hogy 

csökkentek a bűncselekmények számai. Ez egy hosszabb folyamat, ami évek óta tart, és 

reméli, hogy a jövőben is hasonló eredményekről tud majd beszámolni. Reméli, hogy a 

továbbiakban ilyen kiugró, a lakosságot megmozgató eseményre nem fog sor kerülni. Az 

őrs területén, Sárándon nemrégiben volt egy igen súlyos bűncselekmény, egy emberölés, 

ami 2014-ben Hajdú-Bihar megyében az ez volt az első életellenes cselekmény. Szerencsé-

re komoly összefogás alakult ki már az első napon, és hajtóvadászat indult az elkövető 

ellen. Másnap 124 ember kezdte meg a keresést, amihez ezúton is köszöni a polgárőr 

egyesület segítségét. Debrecenben fél 9-9 körül jelentette kapitány úrnak, az elkövető 

elfogásra került. Azt kívánja, hogy ilyenről soha ne kelljen Hosszúpályiban beszámolni. 

Kiemeli, hogy az Önkormányzattal hosszú-hosszú évek óta jó kapcsolatot alakítottak ki. A 

társintézmények megkereséseire igyekeznek minél hamarabb reagálni. Nem elemezgetik 

hosszasan a helyzetet, hanem ha például igazgató úr jelzéssel él, akkor akár saját maga is 

átmegy az iskolába, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Gyermeknapi rendezvényen 

is megjelennek, illetve kisebb bemutatókat tartanak, hogy a felnövekvő ifjúság is jó kap-

csolatot tudjon kialakítani a rendőrséggel. A bűnügyi helyzetről ennyit kíván elmondani. A 

közbiztonsági és közlekedésbiztonsági tevékenységről nem biztos, hogy mindenkiben 

pozitív értékelést vált ki, hogy komoly mértékben nőttek a közigazgatási és szabálysértési 

bírságok száma. Úgy véli, ez is kellett ahhoz, hogy a közlekedési balesetek száma csök-

kenjen. 2014-ben Debrecenben rossz felé indultak el ezek a számok, a debreceni kapitány-

sághoz tartozó településeken viszont pozitív az egyenleg, kevesebb közlekedési baleset 

történt, és kiemeli, hogy csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Azt szokta 

mondani, inkább törjön az autó, arra van biztosítás, viszont ha az ember testi épsége vagy 

élete van veszélyben, az egy sokkal súlyosabb dolog. Úgy gondolja, összességében pozi-

tív képet mutat a helyzet, bár van néhány olyan ember, aki harmadjára-negyedjére van 

büntetve, ők nem biztos, hogy osztják a véleményét. A polgárőrséggel való kapcsolatot a 
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néhány nappal ez előtti beszámolón is kiemelte, hogy kitűnőnek tartja. A területükön lévő 

települések közül Hosszúpályiban van a második legnagyobb létszámú polgárőrség, csak 

Monostorpályiban van nagyobb. Úgy gondolja, hogy ha baj van és jeleztek feléjük, mindig 

segítséget adtak, és az elmúlt időszakban egy eltűnt személyt kellett keresni, akit megta-

láltak a Vekeri-tónál, a másik eset a sárándi emberölés elkövetőjével szemben folytattak 

terepkutatást. Mindkét esetben a hosszúpályi polgárőrök közül jelentkeztek emberek, 

szerencsére keveset kellett igénybe venniük. Látszik, hogy jó az együttműködés, mivel 

szükség esetén „egy sorba állnak”, és vállt vállnak vetve hajtják végre a feladatokat. Ami-

kor a polgárőrség úgy gondolta, hogy szükségük van rendőri segítségre, akkor ők is igye-

keztek rendelkezésre állni. Úgy gondolja, hogy hosszú távú célkitűzéseik között csak az 

szerepelhet, hogy a meglévő eredményeket minimum megtartsák, sőt tovább javítsák. Az 

a 0-s szám, amit polgármester úr mondott, elérni kicsit utópisztikus elképzelés, de ha 

minden évben csak néhány bűncselekménnyel kevesebb következik be, néhány család 

megmenekül ettől a nehéz helyzettől már eredmény, és ezeknek a cselekményeknek a 

száma minden évben csökken. Tapasztalataik szerint nem a családi házak, hanem a tyúk-

ólak, melléképületek a célpontok. Elmondja, hogy 2014. 05. 29-ig, azaz a mai napig idén 35 

bejelentett bűncselekmény történt. 2013. 05. 29-én ez a szám 62 volt. Nagyon reméli, 

hogy drasztikus emelkedés nem fog bekövetkezni, és akkor a jövő évi beszámolóban még 

jobb eredményekről számolhat be. Ez az eredmény nem csak a rendőrségé, hanem a pol-

gárőrség, a lakosság és minden résztvevő közös érdeme. Remélhetőleg nem csak a szá-

mok alapján, hanem a lakosság is úgy fogja érezni, hogy a helyzet javult. Elmondta már 

korábban: ha valakivel szemben bűncselekményt követnek el, úgy fogja gondolni, hogy 

nem jó a közbiztonság. Ha az emberek objektív és szubjektív biztonságérzete javul, akkor 

valamennyien tettek ezért, és eredményes volt a munkájuk. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni őrsparancsnok úrnak a szóbeli kiegészítést, amely illeszkedett a beszámoló-

hoz. Bejelenti, hogy megérkezett Kiss Csaba képviselő és Koncz(?) Károly, Hosszúpályi, 

Bem utca 11. szám alatti lakos. 

 

A jelenlévő képviselők száma 9 fő. 

 

Megkérdezi kapitányság vezető urat, hogy kíván-e hozzászólni a tájékoztatóhoz. 

 

dr. Uzonyi Attila, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője 

Élni kíván a lehetőséggel. Köszönt a polgármestert, a Képviselő-testületet és a 

hosszúpályi lakosokat. A debreceni kapitányság vezetőjeként arról tud beszámolni, hogy 

a számszerű adatokon kívül mi foglalkozatja őket igazán, és mi az a tendencia, amit a ka-

pitányság működése során figyelembe vesznek. A mennyiségi munkát a Debreceni Rend-

őrkapitányság és így a Hosszúpályi rendőrőrs is elvégezte. A jelenleg fennálló bűnügyi 

helyzet lehetőséget ad arra is, hogy egy precízebb és határozottabb parancsnoki munká-
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val minőségi javulást is elérjenek. Teszik ezt azért, hogy a jogszabályoknak megfeleljenek, 

és ezeken keresztül a lakossági visszajelzések pozitívabbak legyenek. Úgy gondolja, ha 

erre ők belül időt és energiát szánnak, azt tapasztalni fogják Hosszúpályiban – a minőségi 

és mennyiségi változást is. Nem az a cél jelenleg, hogy a tevékenységükkel keményen és 

határozottan olyan intézkedéseket tegyenek, ami a lakosságot bizonyos szinten megijesz-

sze illetve irányítsák a tevékenységükkel a lakossági közvéleményt. Az a céljuk, hogy egy 

emberbarátibb, egy minőségibb, azonnali reagáló képességgel rendelkező rendőrséget 

működtessenek, és erre adottak bizonyos feltételek. Március 1-el Hosszúpályiba is jutott 

olyan próbaidős rendőr, aki a szakközépiskolát szeptemberben kezdte, de az alapképzé-

sen már túl van. Itt, Hosszúpályi területén járőrtársként már mindenképpen feladatot tud 

ellátni. A másik vonalon még ebben az évben újabb szolgálati autót fogunk kapni. Az, 

hogy jut-e Hosszúpályinak, ismeretlen, mivel nem tudja még, hogy november-

decemberben mi lesz a helyzet. A minőséget a továbbiakban kapitánysági szinten is eme-

lik. Most körülbelül másfél évesek az Opel Astrák, év végére két évesek lesznek, ez azt 

jelenti, hogy 80-100 ezer kilométer lesz egy-egy autóban, ami nem kevés két év alatt. A 

minőségjavulást természetesen nem csak a parancsnoki tevékenységgel tudják elérni, 

hanem azzal is, hogy egységesen figyelembe veszik azt, hogy hogyan nyomoznak Debre-

cenben, hogyan nyomoznak Létavértesen, hogyan működnek a megyei főkapitányság 

bűnügyi szervei, és hogyan látják ezt a szakirányító szerveink – úgymint a megyei főkapi-

tányság és maga az ügyészség. Ha az ügyészség ezekkel a tevékenységeinkkel egyetért, 

és tovább tudja vinni vádemelési javaslattal az ügyeinket, akkor már mindenképpen bíró-

sági ítélettel lesz vége annak a nyomozásnak, amit itt most az őrsparancsnok úr és mun-

katársai végrehajtanak. Ha pedig a büntetőeljárás végén ítélettel fejeződik be az ügy, ak-

kor az már visszatartó erő. Kisebb súlyú bűncselekmény után meggondolja nagyobb elkö-

vetését bármelyik lakos. A hosszabb szabadságvesztés természetesen közbiztonság javu-

lást is hoz, ezért azt hirdették meg, hogy akár milyen kis súlyú bűncselekménynél vagy 

szabálysértésnél továbbítsák az eseteket továbbítsák a kapitányságnak, illetve jelentsék 

be közvetlenül az őrsmobilon a mindenki által ismert telefonszámon és a 112-es segélyhívó 

számon azokat a problémákat, amiben úgy gondolják, hogy a rendőrség segítséget tud 

adni. Ettől kezdve azonnali reagálásukkal valószínűleg tudnak segíteni és meg tudják 

nyugtatni a lakosságot. Ha összefognak a polgárőrséggel, a Képviselő-testülettel, a Pol-

gármesteri Hivatal dolgozóival, a szociális szféra dolgozóival, tudják egymást segíteni és 

tudnak együtt dolgozni, akkor biztos benne, hogy mérhető és élvezhető életet tudnak 

biztosítani a lakosság számára. Ha már ott tartanak, hogy Hosszúpályiban lehet és kell 

megépíteni egy fedett lelátót labdarúgó mérkőzésekhez és falunaphoz, akkor jó úton 

haladnak. Most minden napja arról szól, hogy az új debreceni stadiont, amit 4 hete adtak 

át, tényleg belakja Hajdú-Bihar megye lakossága, és javasolja minden hosszúpályi lakos-

nak, hogy a közeljövőben próbálja ki egyszer, és biztosan meg fogja szeretni azokat a kö-

rülményeket – mindegy, hogy labdarúgó-mérkőzés vagy rock-koncert. Nagy élmény, ilyen 

Hajdú-Biharban még soha senkinek nem volt. Mindenkinek sok sikert, jó egészséget kíván, 

és jó szabadságot a nyári időszakra. 
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Berényi András polgármester 

Megköszöni kapitány úr szóbeli tájékoztatóját, és vitára bocsátja a tájékoztatót. 

 

Muszka Sándor Vince képviselő 

Valóban látható, hogy Hosszúpályiban a rendőrség éjjel-nappal dolgozik. Ő is szokott akár 

éjfélkor is járőrökkel találkozni, és látszik is a statisztikákon is. Ha nem úgy kellene elszá-

molni, hogy ahány feljelentés, annyi ügy, akkor sokkal kisebb számokat kapnának, a tava-

lyihoz képest ugyan olyat, vagy kisebbet. Egy szót emelne ki, az összefogást, ahogy őrs-

parancsnok úr is mondta. Az Önkormányzattal jó a kapcsolat, és kölcsönösen segítik 

egymást. Ott a polgárőrség, ahol 120 emberrel tudtak volna rész venni a keresésben, de 

nem volt rá szükség; de ha kell, akkor ott vannak. A lakosságnak is nagy összefogásra van 

szüksége, hallott már olyat, hogy egy nénihez betörtek, és utána 5-6 napig felválta őrköd-

tek a szomszédok. Ezek a nagyon jó dolgot. Még egy dolgot kérne a lakosságtól, hogy a 

bűnelkövetőket, akikről tudják, hogy kicsodák be tudják úgy jelenteni, hogy nem derül ki a 

személyük. Egyszer ez a település is lehet olyan, mint Monostorpályi, hogy habár egy-

harmadnyi lakossága rendelkezik, mégis több polgárőrük van. El fog jönni az az idő itt 

Hosszúpályiban – ahogy a számadatok is mutatják, hogy csökken a bűncselekmények 

száma. Most, hogy egyes elkövetők bent vannak nem emelkedik a cselekmények száma – 

lehet, hogy ha szabadulnak, „rájuk kell állni”, és akkor rájönnek, hogy nem érdemes bű-

nözniük. Gratulál, szerinte jól végzik a munkájukat, ezek mind-mind bizonyítékok. Szerinte 

annyira nem haragszanak a rendőrökre a lakosok. Igaz, valakit negyedjére is megbüntet-

nek, de miért kell négyszer ugyan azt elkövetni. Látott egy esetet, a Bagosi utcán egy 

hölgy kerékpározott, igaz egy olyan kerékpáron, hogy a két kerék megvolt, a többi alig. 

Mondta, hogy megbüntették 15.000 forintra, Erre azt válaszolta, hogy így 15.000 forint, 

de 3.000 forintból felszerelhette volna a kerékpárt, és 12.000 forint a zsebében marad. 

Egyszer kell rendbe rakni a kerékpárt. Nemtörődömség, hogy inkább többször megbün-

tetteti magát, de talán eljön az az idő, hogy ez is megoldódjon. 

 

Berényi András polgármester 

Szót kér Kiss Csaba képviselő úr. 

 

Kiss Csaba képviselő 

Említette parancsnok úr, hogy a lakosság egy részében ellenérzést keltett az, hogy meg-

emelkedtek a bírságok,a  rendőrök keményen számon kérik a szabálysértéseket. Egy má-

sik oldalát szeretné megközelíteni a dolgoknak. Történt néhány olyan esemény – ezt most 

inkább intézményvezetőként mondja – ami azt erősítette, hogy a rendőrtől nem kell félni, 

a rendőr a barátunk, minket szolgál és minket véd. Öt téma köré csoportosította ezeket a 

tevékenységeket: közlekedésbiztonsági, kerékpáros vetélkedőt rendeztek, aminek a 

szervezésében, lebonyolításában a rendőrség közreműködött, apró ajándékokkal ked-

veskedtek a diákoknak. Ez egy nagyon jeles rendezvényük volt. Van egy „zöld heti” ren-
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dezvénysorozatuk, annak kiemelkedő eseménye volt. Mindig nagy örömmel várják a 

rendőröket. Levezeti ő is az ilyen vetélkedőket, de csak más az, ha egyenruhás rendőr 

irányítja őket, ez pozitív élményt jelent a gyerekeknek. A másik egy eltűnt kisfiú felkutatá-

sa – elég nagy riadalmat okozott az intézményben, mert onnan szökött meg egy lopott 

kerékpárral, és itt szeretne köszönetet mondani a hosszúpályi rendőröknek és a 

monostorpályi polgárőröknek, mert konkrétan az ő egységeik találták meg a kisfiút. A 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Rendőrség között egy együttműködési 

megállapodás van kialakulóban. Ez az iskolát annyiban érinti, hogy amikor nagyobb ren-

dezvényt, családi napot vagy gyermeknapot tartanak, akkor a Rendőrség a jövő évtől 

kezdődően kötelező jelleggel legyen jelen, és bűnmegelőzési standdal, szórólapokkal stb. 

segítse a tevékenységüket. Elébe mentek ennek a dolognak, az idén éppen holnap tarta-

nak gyermeknapot, amihez parancsnok úrtól kértek segítséget: járőrkocsit, kutyás rend-

őröket, bemutatót, hogy a gyerekek lássák, a rendőr velük van, nem kell félni tőlük, ba-

rátságos emberek. A negyedik dolog, ami pozitívan érintette az intézményt a készenléti 

rendőrség járőrei. Gondolja, hogy ez utasítás is volt nekik, de lelkiismeretesen mindig be-

mentek az intézménybe, megkérdezték „Igazgató úr, bejárják-e az intézményt, melyek 

azok az időpontok, amikor megjelenjenek, amikor hozzák-viszik a gyerekeket, vagy na-

gyobb tumultus támad, nem kívánatos elemek megjelennek a gyerekek között?” Mondta, 

hogy reggel, délután 4 körül. Valóban ott voltak, és rendet tartottak. Az ötödik – és itt 5-

ösre értékelné, mint intézményvezető a Hosszúpályi Rendőrőrs tevékenységét – amit már 

korábban elmondott, és levélben megírt főkapitány úrnak is, hogy az őrsparancsnok 

gyors, határozott beavatkozása megmentette egy kolléga életét. Ezt nem tudják elégszer 

megköszönni,de most itt még egyszer megteszi, parancsnok úrnak és az egész őrsnek. Itt 

csak egy szeletét villantotta fel a tevékenységüknek. Lehet, a gazdálkodók másképpen 

látják, ő mint intézményvezető látja, hogy a rendőrség közeledik a lakosság felé, amit jó 

iránynak tart. A legkisebbeknél kell elkezdeni ezt a programot, és valóban mindig segítő-

kész parancsnok úr. Volt olyan, hogy személyesen szaladt át és segített magáról megfe-

ledkezett szülőket vagy hőzöngő kamaszokat helyre tenni. Maximálisan elégedett, és 

elmondhatja, hogy személyes jó kapcsolat is kialakult közöttük, ami a közös munkát, és 

csakis elismeréssel szólhat a rendőrségről. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Köszöni a köszönetnyilvánítást, amivel azonosulnak, egyetér-

tenek vele. Megkérdezi a helyi polgárőr parancsnokot, hogy kíván-e hozzászólni? 

 

 

Szegedi Lajos, a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnöke 

Mindenki a szépet és jót mondta, és igaza van az őrparancsnoknak: bármikor kérnek se-

gítséget, mindig rendelkezésre állnak. Egy példát emelne ki, ami negatív példa: a polgárőr 

szövetség tagjai közül volt három delikvens, aki betöréses lopást követett el tavaly febru-

árban. Nem egészen három nap alatt a hosszúpályi őrs lezárta az ügyet, az elkövetők be-
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ismerő vallomást tettek. Ezúton is köszönik. Azt kívánja, hogy a kapcsolatuk továbbra is 

maradjon ilyen, vagy ettől jobb. Csatlakozni tud a korábban felszólalókhoz: a polgárőrség 

és a lakosság részéről is jó a kapcsolattartás, biztosan lehet rajta még javítani, de az a lé-

nyeg hogy ne romoljon. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Megadja a szót alpolgármester úrnak. 

 

Zara András alpolgármester 

Megköszöni a lehetőséget. Egyetlen egy aprócska problémája van. Elismeri, hogy egyre 

jobb az együttműködés, és egyre jobb eredményeket érnek el. Egyetlen problémát nem 

tudtak közösen megoldani, ez a piac és vásárcsarnok területe. A fiatalok szeretik azt a 

teret, rengeteg csatorna, asztal lambéria bánja az ottlétüket. Nem tudnak mit kezdeni 

ezekkel a fiatalokkal, talán a jövő héttől, amikor már két őrt be tud oda állítani. Többször 

szóltak a járőröknek, látták, hogy jól fociznak a fiatalok, de a berendezés bánja. Ez talán 

az a kis szépséghiba, amin még lehetne javítani, a többi eredményt elismeri, de mindig 

lehet jobb. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Más jelentkező nincs, így megköszöni parancsnok úrnak, he-

lyettesének, az állományhoz tartozó minden rendőrnek a munkáját. Nyilván beleértve az 

idevezényelt rendőröket is. Megkéri parancsok urat, hogy adja át a Képviselő-testület 

köszönetnyilvánítását, sok sikert, erőt, egészséget kíván. Felkéri a Képviselő-testületet a 

tájékoztató elfogadására. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és közbiztonságának 

helyzetéről szóló beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel az alábbi határozatban 

elfogadta: 

 

45/2014.(V. 29 .) határozat  

a Hosszúpályi Nagyközség közrendjének és közbiztonságának 
helyzetéről  szóló beszámolóról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadja a dr. Tollas Vince rendőr alezredes által elkészí-
tett, és 09010/9078-1/2014. ált. számon benyújtott Hosszúpályi közbizton-
ságáról szóló beszámolót. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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Berényi András polgármester 

Három perc szünetet rendel el. 

 

Szünet. 

 

Berényi András polgármester 

Folytatják az ülést a Különfélék napirendi ponttal. 
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4.) Különfélék 
 

4.1)  0199/17. hrsz. alatti önkormányzati út megvásárlásával kapcsola-

tos ismételt kérelem 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 

Környezetvédelmi Bizottság 

 

Berényi András polgármester 

Balázs Sándorné, Hosszúpályi, Hunyadi utca 18. szám alatti lakos azzal a kéréssel – amivel 

már korábban fordult hozzánk –, hogy a Sóstói részen a halastóhoz vezető önkormányza-

ti tulajdonban lévő utat szeretné megvásárolni. Először 10.000 forintot ajánlott érte, amit 

a Képviselő-testület elutasított. A mostani ajánlatában 50.000 forintot kínál az útért. Elő-

zetesen tárgyaltak erről jegyző úrral, illetve a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környe-

zetvédelmi Bizottság elé vitték a kérelmet. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse az 

álláspontjukat. 

 

Szabó István, a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke 

A lényeg az, hogy forgalomképtelen az ingatlan. A Bizottság véleménye az, hogy a szak-

hatósági egyeztetést folytassák le először, és mindenképpen mezőgazdasági művelési 

ágba kell sorolni, amihez a különböző szakhatósági engedélyeket meg kell szerezni. 

Amennyiben ezek rendelkezésre állnak, utána térhetne erre vissza; de az árnál figyelembe 

kell venni, hogy ezek a szakhatósági eljárások pénzbe kerülnek. Ezt a vevőnek vállalnia 

kell.  Ebben az esetben mehet be a testület elé a javaslat, de addig, amíg ez nem történik 

meg, az ingatlan forgalomképtelen. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a bizottsági tájékoztatót. Mivel az ügyben már történtek konkrét lépések, így 

megkéri jegyző urat, hogy ismertesse ezeket. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Utánajártak annak, hogy az eljárás milyen lépésekből állna, és mennyibe kerülne. Durván 

50.000 forintot tenne ki az eljárás költsége. Ezért újra nyilatkoztatni fogják a jelentkezőt, 

hogy így is meg kívánja-e vásárolni az ingatlant, és vállalja-e a költségeket. Amennyiben 

igen, úgy megteszik a szükséges lépéseket. A hatóság azt mondta, hogy önkormányzati 

magánúttá kellene átnyilvánítani az ingatlant, úgy el lehet adni. Onnantól kezdve a to-

vábbi átminősítés már az új tulajdonos dolga vagy kötelessége – ez ügyben mezőgazda-

sági területté.  
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Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Akkor most ebben nem született döntés. Ha a szakhatóságok 

által kimutatott költségek összeadódnak, akkor fogják kiértesíteni a vásárlót, hogy ezek-

kel a feltételekkel is fenntartja-e az ajánlatot. Átadja a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A következő határozati javaslat nem került kiosztásra, ezért szóban ismerteti. A korábbi 

években a Képviselő-testület javaslatot tett arra, hogy a következő évben mi legyen a 

település iskolájának körzethatára. Az új vonatkozó kormányrendelet értelmében ezt az 

óvoda esetében is meg kell tennie a Képviselő-testületnek. Így most egy olyan határoza-

tot kellene elfogadni, hogy mi legyen a hosszúpályi óvoda felvételi körzete. Úgy fogal-

mazta meg a határozati javaslatot, hogy: 

„Hosszúpályi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatási hivatalnak a 

nemzeti közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 222/2012. Kormányrende-

let 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti megkeresése alapján Hosszúpályi Egységes 

Óvoda-Bölcsőde körzethatárát a település közigazgatási határaival javasolja megállapítani 

a 2014/2015. tanévre vonatkozóan. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a KIR rendszerben 

tegye közzé a hosszúpályi óvodára vonatkozó körzethatárokról szóló határozatot.” A 

határozat kivonatot fel kell tölteni a KIR elektronikus rendszerbe. 

 

Berényi András polgármester 

Megkéri a Képviselő-testületet, hogy szavazzon a határozatról. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde körzethatárainak 

megállapításáról szóló határozati javaslatot az előterjesztéssel megegyezően az alábbi hatá-

rozatban elfogadta: 

 

46/2014.(V. 29 .) határozat  

a Hosszúpályi Egységes Óvoda -Bölcsőde körzethatárainak 
megállapításáról .  

Hosszúpályi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az oktatási 
hivatalnak a nemzeti közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról rendel-
kező 222/2012. Kormányrendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 
megkeresése alapján Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde körzethatárát a 
település közigazgatási határaival javasolja megállapítani a 2014/2015. tan-
évre vonatkozóan. A testület felkéri a jegyzőt, hogy a KIR rendszerben te-
gye közzé a hosszúpályi óvodára vonatkozó körzethatárokról szóló határo-
zatot. 

Felelős: DR. SZÉLES SZABOLCS jegyző 
Határidő: azonnal 
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(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Van még két határozati javaslat, amit a Képviselő-testület az ülés előtt megkapott. Az 

egyik: Kiss Róbert, a Vekeri Forest Kft. ügyvezetőjeként azzal a kéréssel fordult a Képvise-

lő-testülethez, hogy támogassa vendégház építéséhez fix 1%-os hitel felvételét a Hajdú-

Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól. Ez a beruházás az Olgakertben valósul-

na meg, Hosszúpályi közigazgatási területén. A hitelfelvételhez támogató nyilatkozatot 

kell bemutatnia. Az Önkormányzatnak ez semmibe nem kerül, azon a véleményen van, 

hogy adják ki a támogató nyilatkozatot, és adják meg a lehetőséget a fejlesztésre. Hátha 

az utat is valamelyik beruházó rendbe teszi. Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-

e hozzászólás? 

 

Muszka Sándor Vince képviselő 

Meg van határozva törvényileg, hogy csak egy vállalkozó kaphat támogatást? 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A benyújtott támogató nyilatkozaton nem szerepel olyan korlátozás, hogy csak egyet 

adhat ki az Önkormányzat. Aki élni kíván ezzel a hitelfelvételi lehetőséggel, az bármikor 

kérheti a nyilatkozatot. 

 

Berényi András polgármester 

A támogató nyilatkozatról szóló határozati javaslatba egy szót bele kellene tenni, amit 

alpolgármester úr az ülés előtt észrevett. A „Hosszúpályi Önkormányzat területén” he-

lyett „Hosszúpályi Önkormányzat közigazgatási területén”. Ebben a formában helyes a 

megfogalmazás. 

 

Szabó István képviselő 

A hosszúpályiak ismerik, ez a Nagy Lajos-féle szilvás, az Önkormányzat vadászházával 

szemben. Így megoldódna a felügyelet is, mivel ha ott ilyen fejlesztés valósulna meg, ak-

kor szem előtt lenne a vadászház. Minden fejlesztési tervet támogatni kell. 

 

Berényi András polgármester 

Megkéri a Képviselő-testületet, hogy aki a pontosított határozati javaslattal és támogatási 

nyilatkozattal egyetért, szavazzon. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Vekeri Forest Kft. hitelfelvételéhez támogató nyilatkozat 

kiadásáról szóló határozati javaslatot a szóbeli kiegészítésekkel együtt az alábbi határozat-

ban elfogadta: 
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47/2014. (V. 29 .) határozat  

a Vekeri Forest Kft. hitelfelvételéhez támogató nyilatkozat k i -
adásáról .  

Hosszúpályi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a Vekeri Forest Kft. (székhely: 4133 Konyár, Temető u. 13., ügyvezető: 
Kiss Róbert) a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól (4029 
Debrecen, Csapó u. 26.) a Hosszúpályi Önkormányzat területén megvalósu-
ló fejlesztéshez (vendégház építése) fix 1% kamatozású mikrohitelt vegyen 
fel. 
Felkéri a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására és a Vekeri Forest 
Kft. részére történő eljuttatásra. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Van még a testület előtt egy szándéknyilatkozat. Bizonyára emlékszik még rá a Képviselő-

testület, hogy egy szlovák-magyar határmenti társulásban tag Hosszúpályi. Ez semmilyen 

kötelezettséggel nem jár, viszont ez által a település EU-s forrású fejlesztésekhez tud 

hozzájutni. Ennek tagja a közelben Monostorpályi, több magyar valamint 15-20 szlovák 

település. Ugyan ez a magyar-román határnál létrehozható. Megkérték egy múlt heti be-

rettyóújfalui összejövetelen, hogy vegyenek részt az alapításban. A résztvevők eddig Po-

csaj, Bihartorda, Berettyóújfalu, Komádi, román részről Biharfélegyháza, és még más te-

lepülések. A társulás el fogja juttatni, hogy milyen fejlesztések, útépítések, intézmények, 

oktatási intézmények felújítása stb. pályázhatóak 100%-os intenzitással. Ez most gyakorla-

tilag egy szándéknyilatkozat, és elkészül az alapszabály, arról újra szavaznia kell majd a 

Testületnek. Ha a Képviselő-testület akkor úgy gondolja, hogy az alapító okirat hátrányos 

a településnek, akkor is elutasíthatja még. Most csak annyit kell tenni, hogy szavaznak a 

jegyző úr által kiosztott szándéknyilatkozatról. A szándéknyilatkozattal lehetséges, hogy 

megismerjék az együttműködés működési-fejlesztési irányait. Felkéri a képviselő testüle-

te, hogy szavazzon arról, hogy a szándéknyilatkozatot megküldik a berettyóújfalui ön-

kormányzatnak, mint gesztornak. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a fejlesztési társulásba történő belépés 

szándéknyilatkozatáról benyújtását az alábbi határozatban elfogadta: 

 

48/2014.(V.  29 .) határozat  

fejlesztési társulásba történ ő belépés szándéknyilat -kozatáról .  

Hosszúpályi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy szándéknyilatkozatot nyújt be a Berettyóújfalui Önkormányzathoz, 
mely szerint tagja kíván lenni a DURABO Korlátolt Felelősségű Európai Terü-
leti Együttműködési Csoportosulásban (székhely: Románia, 540038 Maros-
vásárhely, str. Ghiocelului nr. 11/1.). 
Felkéri a polgármestert a csatlakozási Szándéknyilatkozat aláírására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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Berényi András polgármester 

Mivel több előterjesztés nincs, megkérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e egyéb témát 

tárgyalni. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Valahogy össze kellene fogni az önkormányzatoknak, hogy legyen csapadék. Nem állapot 

a gazdáknak, hogy nincs csapadék. 

 

Berényi András polgármester 

Beszélt tegnap a derecskei polgármesterre, foglalkozott ezzel az ottani képviselő testület 

is. felkértek olyan szakembereket, akik tudományos alapon foglalkoznak a „felhőszétlö-

véssel”. Elkészíttettek egy kutatást, aminek a több oldalas jelentését át fogják küldeni 

Hosszúpályinak. Ha ez megérkezik, akkor érdemes erről tárgyalni, nem most három perc-

ben. Ha minden képviselő átolvasta a tanulmányt, akkor lehet érdemben átbeszélni a 

problémát. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Ennek az a szépséghibája, hogy felkérnek tudósokat –az a gond, hogy ez olyan, mintha 

Trabanttal mennének kamionnak. Nem kifakasztják, hanem továbbküldik a jeget, azaz ők 

nem kapnak, Hosszúpályi igen. Ha egy olyan jó izotópos valamit lőnek fel, ami megol-

vasztja a jeget, az rendben van. De nem így történik. Ha ott permeteznek, jön a felhő, a 

rendszer automatikusan szétlövi, és az egyik fele elmegy Berettyóújfalunak, a másik Deb-

recennek. Debrecenben mindig esik, mindig van jég. A derecskeiek kisajátítják a termé-

szetet, itt nincs eső. Elég megnézni a csapadékot. Ez több százmillió kárt okoz. Pocsaj 

például úgy kap esőt, hogy a bihari hegyek visszanyomják Léta felső határrészéig, odáig 

van csapadék, itt meg már nincs. Meg kell nézni, hogy amikor szétlövik, kétfelé nyílik a 

felhő; az apró durrogás onnan jön, amikor szétlövik. Ez ellen valami határozott fellépés 

kell, aláírást kell gyűjteni.  

 

Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Meg kell nézni a műholdfelvételeket, körben felhők, itt pedig egy katlan van, és tényleg 

nem esik csapadék, körbe-körbe pedig mindenhol. Van valóságalapja a dolognak. Érde-

mes utánanézni, és nem csak a tanulmányból, hanem más forrásból is, hogy ez véletlen 

vagy nem véletlen. 

 

Berényi András polgármester 

Azt javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják meg, és ha kell, hozzanak róla 

határozatot, akár a környékbeli érintett településekkel együtt. Megbeszélhetik a többi 

polgármesterrel, hogy mit tudnak csinálni, a közös fellépés jelenthet valamit. De előbb 

várják meg a jelentéseket, hogy megalapozottan tudjanak tárgyalni róla. 

 

 





1. Polgármesteri jelentés 2014. 05. 29.  

 

1.1 A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. április 29-én 

tartotta a soron következő társulási tanács ülését. Az ülés egyik legfontosabb 

napirendi pontja volt, a megye 21 településén megvalósított hulladéklerakó telepek 

rekultivációjáról szóló beszámoló. 

  

1.2 A Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság elnöksége ülést tartott 2014. május 5-én. A 

háromfős elnökség döntött az állomány létszámának vonatkozásában. A döntés 

értelmében 4 fő létszámcsökkenést határoztak meg.  

 

1.3 Berettyó Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 7-én Intézőbizottsági és Felügyelő 

Bizottsági együttes ülést tartott. Az ülés fő napirendi pontja volt, a társulat jogutód 

nélküli, végelszámolással történő felszámolása. A Társulat Küldöttgyűlése, a május 

közepén megtartott ülésén, határozatképtelenség miatt nem tudott dönteni ez ügyben. 

  

1.4 Rétvári Sándor nyugalmazott pedagógus megtartotta 2014. május 8-án a tizedik 

foglalkozását a Művelődési Házban a halmozottan hátrányos helyzetben lévő 

személyek részére. Majd ezt követően kiosztásra kerültek azok a csomagok, amelyek 

tartalma a képzéssel kapcsolatos információk rögzítésére, illetve alkalmazásának 

segítségére szolgálnak. A csomagok tartalmaztak még tisztálkodással, higéniával 

kapcsolatos tárgyakat is. 

  

1.5 A Hosszúpályi központjában lévő magtár épületének tüzetes szemlevételezését 

végeztük el 2014. május 13-án. A szemlén részt vett Berényi András polgármester, 

Zara András alpolgármester, Dr. Széles Szabolcs jegyző és Balog Lajos műszaki 

előadó.  

 

1.6 A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, szennyvíztisztítás a három településen 

beruházással kapcsolatban, műszaki mérnökök tartottak konzultációs ülést 2014. 

május 13-án Hosszúpályiban a Polgármesteri hivatal nagytanácstermében.   

 

1.7  A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, 2014. május 16-án tartotta meg 

Debrecenben, az éves rendes közgyűlését.  

 

1.8  A Hosszúpályi Polgárőr Egyesület 2014. május 17-én tartotta az éves rendes 

közgyűlését az Ifjúsági Klubban.  

 

1.9 Az „Értől az óceánig” Közösségi közlekedés fejlesztése Biharban címet viselő 

pályázattal kapcsolatosan, 2014. május 19-én egyeztetést tartottunk az Észak Alföld 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Debrecen Széchenyi utcán lévő irodaházában. 

  

1.10 A 2014. május 25-én tartandó Európai Unió Parlamenti képviselő választással 

összefüggésben, eskütételre került sor a pártok által delegált személyek részéről. A 

választás rendben lezajlott.  

  

1.11  A nyíl utca 7. szám alatti önkormányzati épület teljes felújítása megtörtént, a 

műszaki átadás-átvételre 2014. május 22-én került sor.  

 



1.12 A Svéd Nagykövet Asszony Karin Olofsdotter, látogatást tett 2014. május 26-án az 

Óvoda Roma Nemzetiségi Tagintézményében. 

 

1.13 A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség Megyei Polgárőr Napot tart 2014. május 

31- én Hajdúhadházon. A rendezvényre meghívást kaptam, mint a település 

polgármestere, valamint meghívást kapott a helyi Polgárőr Egyesület elnöke és az 

egyesület tagjai is. 

  

1.14 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 2014. április 28-án hatósági 

helyszíni ellenőrzést tartott a Hosszúpályi Egységes Óvoda - Bölcsőde, Főzőkonyhás 

iskolai étteremben. Az ellenőrzés során 8 pontból álló hiányosságot tárt fel. A feltárt 

hiányosságokkal kapcsolatos ügyintézési időt 21 napban határozta meg. 

  

1.15 A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével kapcsolatosan a közreműködő szervezettől 

megkaptuk a Támogatási Szerződés 1. számú módosítását jóváhagyásra. A 313 millió 

forint kiegészítő támogatással a támogatási intenzitás 85 %-ról 94,2 %-ra növekedett. 

Ebből következik az önerő mértékének a csökkenése. Az önerő 5,8 %-ra csökkent. Az 

EU-BM önerő alapból ennek az 5,8 %-nak az 55%-a megigényelhető. Így a 

megmaradó tényleges önerő mértéke 2,61 % lesz. 2014, május elején levélben kértük 

a Belügyminisztériumot, hogy az önerő támogatását 100 %-ban határozza meg. Erre 

még válaszlevél nem érkezett.  

 

 

 

Hosszúpályi, 2014-05-26                                               Berényi András         

                                                                                                polgármester 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának átfogó értékelése. 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának 2013. évi átfogó értékelése. 
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A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló 

érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód 

követelményének betartásával.  

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. 

 

A gyermekvédelmi törvényben (Gyvt.) foglaltak szerint biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti 

gondozását; szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § /6/ bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 

május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a Tisztelt Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.  

Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete 

tartalmazza. 
 

Az értékelés célja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület nyomonkövesse, és lehetősége szerint biztosítsa a 

gyermekek védelmét és esélyegyenlőségét. A gyermekvédelmi törvény 94. § /1/ bekezdése értelében az 

önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó 

gyermekek ellátásának megszervezése. Az átfogó értékelés alapját képezi a gyermekjóléti szolgálat által 

szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozás, amelyen át kell tekinteni a település gyermekvédelmi 

rendszerének működését, és javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására.  

Az éves gyermekvédelmi tanácskozás 2014. 03. 20-án volt Hosszúpályiban. 
 

1.  A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira. 

 

A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály adatai: 

Hosszúpályi lakosságának száma: 6002 fő 

        0-3 évesek száma : 282 fő 

        3-6 évesek száma : 242 fő 

      6-14 évesek száma : 648 fő 

    14-18 évesek száma : 344 fő 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 

 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás:  augusztus: 935 fő 5.423.000.-Ft 

                                                november: 956 fő 5.544.800.-Ft 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 0 

- egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat: 120 fő óvodáztatási támogatás 

- elutasítások száma: 6 fő.  Okai: 1 fő az egy főre jutó jövedelem meghaladja a jogszabályban 

meghatározott összeget, 5 fő iskolai hiányzás. 

 

Az önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő, szociális kiadások nagysága: 

Önkormányzati Hozzájárulás 2013 évben gyermekélelmezés működési kiadásaihoz 

                                                                     Óvoda                                 Iskola                

Gyermekétkeztetés bevétele                 22 993 964 Ft                     48 954 719 Ft  

Gyermekétkeztetés kiadása                  30 715 810 Ft                     63 147 800 Ft 

Normatív támogatás hiánya                    7 721 846 Ft                     14 193 081 Ft 

Gyermekélelmezés 2013 évi adatai 

 Összes 

Étkezők 

100% 

Kedvezményben 
részesül 

50% 

Kedvezményben 
részesül 

Normatív 

kedvezményben nem 
részesül 

Önkormányzat 

által 50 % 
kedvezményben 

Önkormányzat 

által 25% 
kedvezményben 
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2013. évben az Önkormányzat saját bevételéből a költségvetés terhére a gyermekétkeztetés 

működéséhez  21 914 927 Ft összeget tett 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái: 

Alapellátások:    
 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás (ellátási szerződés alapján Létavértes) 

 Idősek klubja 

 családsegítés 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

Szakellátás: Idősek Otthona – 50 férőhellyel  

 

A Gondozási Központ látja el az étkeztetés, idősek klubja és az idősek otthona ellátást a településen.  

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata, valamint Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2011. január 1. napján hozta létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 

Működtető Intézményi Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti alapellátási 

feladatok ellátására. A Társulás az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a 

jogszabályi változások figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakul.  

 

Az intézményben 9 főállású dolgozó van 2013. március 01-től, mivel Hosszúpályiban létszámleépítés 

történt /1 fő/. A családsegítés feladatát 2013. évben 4 fő főállású családgondozó, a gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatát 5 fő főállású családgondozó látja el, melyből1 fő egyben az intézményvezető is. 

(2014. május 06-tól 1 fő főállású dolgozót vettünk fel, mert egyik kollégánk anyai örömök elé néz.) Az 

intézményben jelenleg nincs pszichológus.  

 

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
Családsegítő Szolgálat 

 

A Családsegítő Szolgálat (Hosszúpályi) éves kliensforgalma 2013. évben 1663 volt. Az összes esetszám 

205 fő volt. Rendszeres szociális segély: 54 fő.  

 

A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái (az a probléma, amellyel felkeresték a Családsegítő 

Szolgálatot) a következő probléma típusokba sorolhatók: 

- Életviteli probléma: 35 

- Családi-kapcsolati probléma: 30 

- Lelki-mentális probléma: 5 

- Anyagi probléma: 4 

- Foglalkoztatással kapcsolatos probléma: 54 

- Egészségkárosodás következménye miatti probléma: 25 

- Ügyintézéshez segítségkérés: 52 

                  

A családok mindennapos anyagi gondjai magukban hordozzák a családban a konfliktusok kialakulását. 

Egyes esetekben a nem megfelelő életmód (alkoholizálás, pszichés betegségek és egyéb devianciák) 

vezet a családban jelentkező működési zavarokhoz.  

részesül részesül 

Óvoda 235 175 13 47 9 4 

Iskola 495 410 29 56 7 9 

Összesen: 730 585  42 103 16 13 
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Egyre több kliens keresi fel szolgálatunkat az ügyintézéseikben való segítségkérés miatt (közüzemi 

szolgáltatók felé beadott kérelmek, TB ügyintézés, nyugellátások igénylése, egészségkárosodás 

megállapítására irányuló kérelmek stb.).  

A foglalkoztatással kapcsolatos probléma csoportban jellemző az alacsony iskolai végzettség. E miatt 

egyre nehezebben tudnak elhelyezkedni. Ez évben a különböző közmunka programok valamelyest 

javítják a településen élő munkanélküli családok anyagi helyzetét, de végleges megoldást nem tud 

biztosítani számukra. A több éves (néhányuk évtizedes) munkanélküliség negatív hatása megfigyelhető 

náluk (motiválatlanság, beszűkülés – nem megfelelő társas kapcsolatok, kommunikációs nehézségek 

stb.). 

 

Dologi juttatást 25 családnak tudtunk adni 2013-ban. 

 

A kliensek iskolai végzettség szerinti megoszlása: 

- 8 osztálynál kevesebb:    41 fő 

- 8 osztály:                      105 fő  

- Szakmunkásképző:         38 fő 

- Szakközépiskola:              7 fő 

- Gimnázium:                   11 fő 

- Főiskola, egyetem:           3 fő 

 

Nem és korcsoport szerinti bontás: 
nem 14– 17 éves 18– 34 éves 35-49 éves 50-61 éves 62 évesnél id. Össz. 

Férfi  13 22 43 9 87 

nő 2 28 38 33 17 118 

összesen 2 41 60 76 26 205 

 

A családsegítő szolgálat szolgáltatásait az aktív korú korosztály veszi igénybe. Az inaktív igénybe vevők 

száma 188 fő volt, ebből az eltartottak száma 2 fő, nyugdíjas 17 fő. Aktív kereső a 205 főből összesen 

15 fő. Gyes-en, gyed-en lévő 27 fő volt.  

   

Prevenciós programok, csoportmunka: 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését elősegítő programban (1993. évi III. 

törvény 37/A. §.) Hosszúpályiban 2013-ban 6 csoportban 94 fő vett részt.  

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat (Hosszúpályi) éves kliensforgalma 2013. évben 3520 volt, ez 236 gyermek 

(154 család).. 

 

A gyermekjóléti szolgálathoz beérkező jelzések alapján a következő probléma típusokba sorolhatóak a 

jelzett veszélyeztető okok : 

- Gyermeknevelési probléma: 8 

- Anyagi probléma: 44 

- Családi konfliktus: 12 

- Szülői elhanyagolás: 159 (ebből – a „klasszikus szülői elhanyagolás: 80, iskolai hiányzás: 69, 

szabálysértés elkövetése: 4, bűncselekmény elkövetése: 6) 

- Szülők vagy család életvitele miatti probléma: 8 

- Családon belüli bántalmazás: 5 

 

A szülői elhanyagolás problémahalmazát 4 csoportra osztottuk: 

1. szülői elhanyagolás:  

a) a gyermek alapvető szükségleteinek hiánya - ruházkodás, élelmezés, higiénés ellátás,  

b) orvosi ellátás hiánya – pl. későn vagy nem viszi orvoshoz a gyermeket,  

c) veszélyek - a szülő nem biztosít a gyermek számára megfelelő környezetet,  
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d) érzelmi depriváció (elhanyagolás) – a szülő fizikailag elérhető ugyan, de érzelmileg nem 

a gyermek számára. 

2. iskolai hiányzás (ezek lehetnek órák – pl. késések, vagy az utolsó órákról ellógnak a diákok, de 

napok is.   

3. szabálysértés (pl. a 20.000 Ft értékhatár alatti lopás, közlekedési szabálysértés stb.) 

4. bűncselekményt elkövetettek (pl. nagyobb értékű lopás, garázdaság stb.).  

 

Hatósági intézkedések: 

 

Védelembe vétel: 

Hosszúpályi: 16 gyermek volt 2013-ban védelembe véve, 12 esetben a gyermekjóléti szolgálat kérte a 

hatósági intézkedést, 4 esetben a közoktatási tv. megsértése miatt került sor a védelembe vételre (50 

órát meghaladó hiányzás miatt). Ebből 8 esetben sikeresen zárult a védelembe vétel, 4 esetben a 

védelembe vétel nem járt eredménnyel, így más hatósági intézkedésre – ideiglenes hatályú elhelyezésre 

került sor.   

A védelembe vétel okai:  

 Iskolai hiányzás 4 eset – az 50 órát meghaladó hiányzás miatt.  

 Szülői elhanyagolás: 11 gyermek, 1 gyermek bűncselekmények elkövetése miatt. 

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés: 

Hosszúpályiban ideiglenes hatályú elhelyezésre 5 alkalommal tett javaslatot a gyermekjóléti szolgálat 

2013-ban. A gyermek-elhelyezési értekezletet követően 3 gyermek került átmeneti nevelésbe. 2 

gyermek elhelyezési értekezletére még nem került sor.  

 

Átmeneti nevelésben lévő gyermekek családjával végzett feladatok 

A gyermekjóléti szolgálat a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a 

járási gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti. 

2013. évben Hosszúpályiból átmeneti nevelésben lévő gyermek: 40 fő volt. Ebből a lezárt esetek száma 

6. Nagykorúvá vált 1 fő, 5 fő utógondozás. 

 

Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működése: 

Az 1997. évi XXXI. törvény 17.§-a meghatározza a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjait – 

oktatási-nevelési intézmények (óvoda, iskola, nevelési tanácsadó), egészségügyi szolgáltatók (háziorvos, 

védőnő, esetenként kórház), családsegítő szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelő 

szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak.  

 

A jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi 

enyhítése, megoldása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége 

esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági intézkedést kezdeményezni a gyermek 

bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá 

a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  A törvény emellett a tagok 

számára együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő. 

 

A gyermekjóléti szolgálat feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése. E tevékenysége során a 

különböző szakmai fórumok (esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, éves 

tanácskozás) összehívása mellett, felhívja a jelzőrendszer tagjainak figyelmét jelzési kötelezettségük 

írásban történő teljesítésére.  

 

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a települési veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 

tagjai, valamint más intézmények, szervezetek éltek jelzési kötelezettségükkel a 236 eset kapcsán: 

 

 Hosszúpályi 

Szülő, szülővel a gyermek  16 
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Önkéntes  
(gyermek kezdeményezte) 

1 

Gyj-i szolg. kezdem.  12 

 - más gyj-i szolgálat  8 

Jelzőrendszer kezdem.  

- védőnő 8 

- háziorvos 1 

- kórházi szoc munkás 2 

 - óvoda  2 

- iskola 34 

 (más telep-i iskola) 51 

- rendőrség  9 

- állampol. (lakosság) 15 

- Gyámhivatal  69 

- bíróság  1 
- Csáó, Gyáó 7 

   Összesen: 236 

 

Prevenciós tevékenységek: 

- Hosszúpályiban 2 csoport – 12 alkalom 19 fő (kreatív csoport) 

 

Védőnői Szolgálat: 

 

2013. évben a várandós anyák száma 38 fő volt a településen, ebből fokozott gondozott 16 fő. 

A 0 - 6 évesek száma 462 fő, ebből fokozott gondozott 161 fő.  

Otthon gondozott 7 - 18 évesek száma: 55 fő, ebből fokozott gondozott 5 fő. 

Oktatási intézménybe beíratott gyermekek száma: 551 fő, ebből fokozott gondozott 2 fő.. 

 

A gyermekjóléti szolgálat felé 2013. évben 4 alkalommal jelzett problémát írásban, (ebből 1 esetben 

sürgős jelzés) melyre visszajelzést is kapott. 

A jelzett problémák a következők voltak: 

 szülői elhanyagolás: 2 alkalommal 

 fogyatékosság, retardáció: 1 alkalommal 

 válsághelyzetű várandós: 1 alkalommal 

 

A jelzett esetek eredménye szerint a jelzett probléma rendeződött 2 esetben, 2 esetben jelenleg is 

szükséges a gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

A családgondozás, az iskola - védőnői ellátás során tapasztalt - a gyermekjóléti szolgálat felé jelzést nem 

igénylő - problémák összefoglalása: szegénység, mélyszegénység, ismeretek hiánya, korlátoltság, 

munkanélküliség, rossz lakáshelyzet, tetvesség, életvezetési problémák, kötelesség elmulasztások. 

 

Dr. Szulyovszky Menyhért háziorvos 

 

Az ellátott gyerekek egészségügyi állapota átlagosnak mondható, azonban találkoznak lényegesen 

gyengébb állapotban lévő gyerekkel is. Ez a gyengeségük fakadhat: elégtelentáplálkozásból, környezeti 

okokból, szegényebb anyagi helyzetből, gondatlan ápolásból is. 

 

Jelenleg hurutos, felső légúti betegségek dominálnak, de bőrgyógyászati és belgyógyászati betegségek is 

szép számmal előfordulnak  

A napi forgalomban kb. 15-20 gyermek fordul meg a rendelőben, de lehet ennél jóval több is erősebb 

fertőzöttség esetén. 

Mozgáshiány, immungyengeség is szerepet játszik betegségeik előidézésében. 
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Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde és Cigány Nemzetiségi Tagóvoda 

 

Az óvodába járó gyermekek száma 2013/14-es évben 232 fő. CINETA (Cigány Nemzetiségi 

Tagintézmény) 54 fő, integráltan: 178 fő. 

 

Az óvoda megítélése szerint:  SNI –s     6fő 

                                                2HH-s 124fő 

                                                3HH-s   85fő 

                                  veszélyeztetettek: 7 fő 

 

A látogatott családok száma 13 fő. A családlátogatási alkalmak száma: 28 fő 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: 

A szülőkkel napi kapcsolatban vannak, így a problémákat rendszeresen meg tudják beszélni. 

Kapcsolattartásunk jónak mondható. Akad 2-3 szülő, akik problémásak. Az ő problémáikat esetenként 

az óvodavezető, a csoportvezető óvónő és a gyermekvédelmi felelős oldja meg. Szülőértekezletek, 

fogadóórák és közös programok segítik az együttes munkát. 

A kapcsolattartás egyéb formái: nyílt napok, közös rendezvények, kirándulások játékdélutánok, anyák 

napja, szüreti mulatság, évzáró, ballagás, nagyon közkedveltek voltak, aktív magas létszámmal 

látogatták a szülők.  

 

A következő problémákat tapasztaltuk:  

- anyagi probléma -  Az integrált csoportokban is növekedett a szegény családok létszáma. A 

cigány tagintézménybe járó gyermekek a fizetős külön műsorokon nem tudtak részt venni. Kb. 

54 + 12 esetben. 

- párkapcsolati problémák - 6 eset 
- egészségügyi veszélyeztetettség - egyre jobban elterjedt a tetű, a rüh és az ótvar integrált csoportokban is         

(tetű - 42 eset, ótvar-, rüh: 6 eset) 

- egyéb problémák - A gazdasági helyzet miatt 1-2 család vándorol. 

A gyermekjóléti szolgálat felé a jelzőrendszeri esetmegbeszélésen: 6 alkalommal, problémajelző 

adatlapon: 11 esetben jeleztek. 

  

Szakember bevonására a következőkben került sor: Nevelési tanácsadó: 38 eset 

                                                                                   Áthelyező Bizottság: 7 eset 

                                                                                   Pszichológus: 4 eset 

                                                                                   Fejlesztő pedagógus: 26 eset 

                                                                                   Logopédus: 21 eset 

 

Szabadidős gyermekvédelmi programok szervezése:  

A csoportokban megtartották a gyermekek név és születésnapját, ajándékokat készítettek karácsonyra, 

anyák napjára, nőnapra. Hagyományos ünnepeik nagyon népszerűek voltak: mikulás, farsang, anyák 

napja, évzáró és ballagás a nagycsoportokban, szüreti mulatság, madarak és fák napja, húsvét. 

A természet megismerése védelmére is gondot fordítottunk. Közös őszi, tavaszi kirándulások (Debreceni 

Állatkert, Nagyerdő, Vekeri - tó, Nyíregyházi Állatkert). 

 

Prevenciós feladatok 

A csoportvezetők által jelzett hátrányos helyzetű gyermekek számontartása, életük figyelemmel 

kísérése, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről nyilvántartás vezetése, a velük való 

folyamatos foglalkozás, érdekükben intézkedések végzése. 

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

 

Tanulói adatok 
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Az Iskola tanulóinak száma az október 1-jei statisztika alapján 543 fő.  

      Alsó tagozat: 266 normál, + 5 fő eltérő tantervű tagozat, 

      Felső tagozat: 253 normál, + 19 fő eltérő tantervű tagozat, 

             Ebből: 24 fő Sajátos nevelési igényű tanuló az eltérő tantervű tagozaton, 6 fő integráltan 

oktatott.  

 

A gyerekek 28 tanulócsoportban vannak elhelyezve 

Magántanulók száma: 2 fő  

 

A jegyző által - hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 442 fő 

      Ebből HHH tanulók száma: 302 fő 

  - veszélyeztetett helyzetűnek ítélt tanulók száma: 13 fő 

 

A leggyakoribb veszélyeztetést okozó tényezők: A család nem megfelelő életvitele, elhanyagoltság, 

alkoholizmus, bűnözés. 

 

A tanulók étkeztetési kedvezményei megnövelték az itt étkezők számát:  

- Ingyenesen étkezik: 410 fő  

- 50%-os térítési díjat fizet: 36 fő 

- 25%-os térítési díjat fizet: 9 fő 

 

Érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy az egész iskolából csak 26 fő az, aki 100 %-os térítési díjat fizet. 

Tankönyvtámogatásban 126 fő nem részesült. 

 

Az 1-4. osztályban - Iskolaotthonos: 266 fő (1., 2., 3., 4. osztály)  

Felsős tanulószoba létszáma: 22 fő (5., 6., 7. osztály) 

Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:  

    - felzárkóztató foglalkozás:  373 fő  182 óra 

 

Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

A gyermekvédelmi felelős munkaideje: heti 40 óra, ebből 20 óra gyermekvédelmi munka. 

Az iskola mozgáskorlátozottak számára nem használható.  

 

Az iskolában működő szakkörök, szabadidős programok száma: 22 - labdarúgás, színjátszó, angol, 

német fakultáció és szakkör, rajzszakkör, kresz, informatika, furulya, karate, környezetvédelmi szakkör. 

 

Prevenciós programok:  

- szenvedélybetegség-megelőzési előadások a védőnő közreműködésével. 

- szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése (ismereterjesztő kisfilmek vetítése a 

dohányzási ártalmakról és szerepükről a világon a hat vezető halálokban, személyes 

beszélgetések az érintettekkel). 

- bűnmegelőzési előadás kérése az iskola rendőre szolgálattól,  

- a figyelem felhívása az interneten terjedő és terjesztett túl korai és felelőtlen szexuális 

megnyilvánulások veszélyeire 

 

Észlelt problémák száma:  

 Gyermekvédelmi intézkedés: 54 tanulóval kapcsolatban történt. 

- felszólítás igazolatlan hiányzás miatt: 52 alkalommal, 42 tanulóval kapcsolatban. 

- feljelentés igazolatlan hiányzás miatt: 11 alkalommal, 8 főre vonatkozóan. 

- gyermekvédelmi probléma jelzése: 27 alkalommal, 24 főre vonatkozóan. 

- családlátogatás: 16 alkalommal, 14 családnál az osztályfőnökök részéről (ebből 6 alkalommal a 

gyermekvédelmi felelős közreműködésével) 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel:  



 10 

A szülők egy része nem tartja a kapcsolatot az iskolával. Ezekben az esetekben éltek a családlátogatás 

lehetőségével. A szülői értekezleteken átlagban 40-50 %-os a szülői részvétel. Kb. a szülők 20 %-a az, 

aki rendszeresen tart kapcsolatot az intézménnyel.  

Alkalmi rendezvényeinken (ünnepségek, megemlékezések, családi nap) jelentős a szülői részvétel.  

 

Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma: 51 fő.     204 + 24 SN óra/hó 

A Nevelési tanácsadótól 12 fő vizsgálatát kérték, 14 fő esetében kontrollvizsgálatot. 12 fő esetében 

pedagógiai, pszichológiai vizsgálatot, tanulási, magatartási problémák miatt. A nevelési tanácsadó 0. 

esetben javasolta további vizsgálatok kérését a szakértői bizottságnál sajátos nevelési igény 

megállapítása céljából, 0 tanuló került áthelyezésre az eltérő tantervű tagozatra félévtől szakértői 

vélemény alapján. A vizsgálatok még folyamatban vannak. 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 
 

A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala (Hosszúpályi és 

Monostorpályi településekre vonatkozóan) 1 fő ügyintéző látja el e feladatokat.  

/A korábban indított és Létavértes Város Gyámhivatala illetékességébe tartozó ügyekben a járási 

hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 14. §-a alapján az ügy 2013. január 1-i hatállyal 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala által átvételre 

került, mely a továbbiakban mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv jár el/. 
 

A 2013. évre vonatkozóan a nyilvántartás szerint: 

- 12 fő - a családba fogadott gyermekek száma, 

- 37 fő – az átmeneti nevelt gyermekek száma, 

- 6 fő- az utógondozottak száma. 

 

A gyermekek védelme és veszélyeztetettségük megelőzése érdekében kapcsolatot tartunk 

gyermekintézményekkel, családsegítő szolgálattal, rendvédelmi szervekkel.  

Véleményem szerint a gyermekvédelemmel foglalkozó valamennyi szakembernek együtt kell működnie 

a gyermekek érdekében, segíteni kell egymás munkáját.  

Az elmúlt év tapasztalatai, a jelzőrendszereken történő megbeszélések mind azt mutatják, hogy a 

gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése nagyon jó. 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének 

megelőzése megszüntetése  

A pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos feladat és hatásköröket a Hosszúpályi Képviselő – 

testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta. 2006. július 1-től a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény megállapítása jegyzői hatáskörbe került, és Gyár 3. § (1) bekezdés g) pontja értelmében ez 

továbbra is jegyzői hatáskörben maradt. 

          

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata -  Bem József Művelődési Központ 

A következő programokat szervezték a településen élő gyermekeknek: 

  Megnevezése       Időtartama                  Rendszeressége 

Gyermekelőadás   1 óra    4 alkalom 

Játszóház    2-3 óra    kéthetente 

Művészeti klub   1-2 óra    kéthetente 

Kiscsoportok próbái, rendezvényei: 1-1.5 óra   hetente 1-2 alkalom 

/Mazsorett, néptánc, sakk, hastánc, társastánc/           /csoportonként 

Ifjúsági klub rendezvényei /hálóbarát, születésnap, névnap stb.     5-6 óra  - 15 alkalom 

A Művelődési Központ ad helyet az óvoda és az iskola által szervezett rendezvényeknek is. /ünnepi 

megemlékezések, anyák napja, ballagás, suli-buli versenyek/ Kimondottan veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű gyermekeket megcélzó programot nem szerveztek, de a programjaikon a veszélyeztetett illetve 

hátrányos helyzetű gyerekek is részt vettek. 
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Hosszúpályi Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

Hosszúpályi Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Általános működési 

támogatásai 

2011 2012 2013 

209.500.-Ft 214.500.-Ft 220.500.-Ft 

Egy hónapra lebontva átlagban 18.000.-Ft jutna a működésükre. Ezekből az összegekből 

önkormányzatuk, nem tud a gyermek- és fiatalkorúak illetve a felnőttek számára rendszeres 

programokat szervezni.  

  

A település nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatást a költségvetési törvényjavaslat 

szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet előirányzatából igényelhetnek (pályázhatnak). A 

feladatarányos támogatás a működéssel közvetlenül összefüggő feltételek biztosítására, a nemzetiségi 

közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek.  

- fő célkitűzés a cigány kultúra, a nyelvoktatás és a hagyományok ápolása, 

- folytatni és kiterjeszteni szükséges a településen élő cigányok támogatása a megkezdet 

témákban, ami fejlesztést eredményez számukra és a többségi társadalom számára egyaránt. 

 

A Hosszúpályi Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak egy része a rendezvények 

szervezése, lebonyolítása.  

Hosszúpályi Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat / Feladatalapú pályázatból 

elnyert összeg és pontszám 

2011 2012 2013 

576.000.-Ft (25 pont) 1.368.000.-Ft (58 pont) 1.892.000.-Ft (78 pont) 

Gazdálkodásuk alapjait azzal is biztosítani kívánják, hogy tiszteletdíjat továbbra sem veszik fel.  

 

Az elnyert összegekből rengeteg programot valósítottak meg társadalmi munkával, ilyenek például:  

Februárban – farsang.  

Áprilistól - tanulmányi átlag javításának, felkészítő programja. Ebben az időpontban 63 cigány tanuló 

állt bukásra valamilyen tantárgyból és ezt júniusra 38-ra tudták leszűkíteni.  

Május 1. - agresszió és konfliktuskezelő napot tartottak 6-14-éves korú gyermekeknek. A rendezvényen 

60-70 fő 10 -15 év közötti roma fiatal vett részt.  

Június 20.-tól sportedzések 8 éves kortól.  

Július 1.-től bukott diákok felkészítése a pótvizsgára. A felkészítés heti 3 alkalommal történt, melyre 

nagy létszámmal meg is jelentek. Otthonos környezetet alakítottak ki számukra, vendégül látták őket 

minden alkalommal üdítővel, süteménnyel és rávezették őket az önkiszolgálásra, hogy egyben ezt is 

tanulják meg. „A cigányok elég szégyenlősek, és tartózkodóak elfogadás szempontból”  

Július 16 – 21 - Balatoni nyaralás. A nyaralás Zánkán volt, 10 - 15 év közötti gyerekek vettek részt két 

szociális kapcsolattartó kíséretében. A gyerekek szüleinek ez pénzébe nem került, mivel pályázati úton 

tudták megvalósítani, ezt a nyaralást.  

Július – Augusztus - iskolai nyári étkeztetés. A nyári étkeztetésre való megjelenés megszervezése, 12 

önkéntes (romaember) beszervezésével (augusztus 15.-ig) történt. Az önkéntesek (kísérők) azért 

kellettek, hogy az utcákon rendbontás ne legyen és időben megjelenjenek az ebéd kiosztásánál a 

gyerekek.  

Augusztus - megyei hagyományőrző és sportnap. Megyei roma hagyományőrző és sportnapot rendeztek 

a település sportpályáján, ahol 12 településről 400-an és Hosszúpályiból kb. 200-an vettek részt. 

Augusztus végén pótvizsga és segítségnyújtás az iskolai kezdéshez. A bukott tanulók eredményes 

pótvizsgát tettek, nagy sikerrel zárult.  

 

Tisztasági hét (2013.08.28.-tól,- 2013.09.09.-ig) 
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A Hosszúpályi Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. 07. 25.-i testületi ülésén, úgy 

határozott, hogy a településen a roma családok körében tisztasági hetet indít be. A Hosszúpályi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Egészségügyi és Higiénia fórumán közel 200 roma család vett részt, ami 

nagy sikert aratott a környezetüknek tisztántartásában.  

 

Szeptember óta folyamatosan adományokat osztanak. Az iskolásoknak, adományokból összegyűjtött 

cipő és ruhanemű, kiosztásában segítettek. A kiosztás rászorultsági alapon működött. Ezt a folyamatot 

egész télen rendszeresen végezték, így rendezett öltözetben tudtak iskolába járni a gyerekek. 

2013. szeptember 9. - Máriapócsi Búcsú. A programon több gyerek részt vett a szüleivel. A hit 

világában való betekintés is fontos a gyerek számára, mert emberi szeretet, méltóság árad felé és ezzel 

fog tovább élni. 

Október - roma ifjúsági klubot indítottak be. A cigány kultúra, illetve hagyományőrzés által nagy 

összetartó erő vonzotta az érdeklődőket, ahol például, heti kettő órában a Hajdúhadházi Vadász László 

cigánytánc-oktató segítségével betekintést nyerhettek a cigányság zene és tánckultúrájába. Heti egy 

alkalommal a művelődési ház nagytermében, 100-120 fő fiatal jött el ezekre az alkalmakra. Gyermek- és 

fiatalkori bűnözés megelőzését, illetve visszaszorítását ezzel az önkormányzatuk kézben tudja tartani és 

a statisztikát javítani. A leszakadó kisebbségi ifjúsági csoportokat egyrészről a rendszeres 

sporttevékenységbe, másrészről az ifjúsági képesség- és tehetséggondozás rendszerébe vonják be.  

 

November 3.  - Sport és Kulturálisnap. A sport és kulturális napon kb. 200 fő vett részt tizenkét éves 

kortól.  A nap főzéssel egybe kötött táncmulatsággal fejeződött be, amiből a gyerekek a helyi roma ízek 

világán kívül a romatánc motívumait ismerhették meg. 

November - 12-16 éves korú roma lányok korai terhesség elleni módszerek felvilágosítására, fórumot 

szerveztek.  

Decemberben - Pelenkát adományoztak csecsemők számára 30 db-os kiszerelésű csomagolásban 

Muszka Sándor Vince képviselő felajánlásából. A védőnői szolgálat közreműködésével 45 család 

részére biztosították azoknak a szülőknek, akiknek csecsemőkorú gyermeke van.  

Mikulásnapi rendezvény támogatása az óvodában és iskolában 110 gyerek számára. Azok a hátrányos 

helyzetű gyerekeket, ajándékozták meg, akik mélyszegénységben élnek. (előzetes felmérésük és a 

pedagógusok segítsége alapján döntöttek) 

Kulturális nap szervezése. Művelődési ház nagyterme a műsor megtekintéséhez, megtelt felnőttekkel. A 

fellépő gyerekek és felnőttek jól érezték magukat, mert megmutatták a közel 300 fős közönségnek 

tudásukat. A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden évben tart cigány kulturális napot, 

ami a cigányság életéről, kultúrájáról és hagyományairól szól. Itt óvodástól - nyugdíjasig felléphetnek 

mesemondás, versmondás, cigánytánc, cigánydal, zenei illetve hívőének kategóriában.  

December 18. - Vojtina bábszínház előadásán 30 gyermek öt felnőtt kísérővel volt.  

 

Szociális Földprogram  

2013. és 2014.-ben is megnyerték a pályázatot, melynek keretén belül 30 roma család juthatott 

támogatáshoz, hogy kertjében megtermelje a szükséges burgonya és zöldségféléket.  

 

4. Felügyeleti szervek általi gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 

tapasztalatai: 

 

A fenntartó (Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 

Társulás) 2013. májusban kérte a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

működési engedély módosítását, melyet meg is kapott.   

 

A gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a 

bűnelkövetés okainak bemutatása: 

 

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs  

 

A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt jogsértések száma Hosszúpályiban: 
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- Szabálysértés: 3  

- Vétség: 6 

- Bűntett: 2  

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága gyermekkorúak körében.  

2013. évben Hosszúpályiban a gyermekkorú és fiatalkorú személyek által elkövetett jogsértések száma 

emelkedett, az adatok csak a bejelentett, vagy a hatóság tudomására jutott eseteket mutatják. Mint az 

előző években is többnyire a vagyon elleni bűncselekmények azok, amelyekben részt vesznek.  

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága fiatalkorúak körében.  

Az adatokból kitűnik, a legtöbb bűncselekmény vagyon elleni, lopások, betöréses lopások, amikor pénzt, 

kisebb értéktárgyakat tulajdonítanak el, főleg olyat, amiket hamar értékké, főleg pénzzé lehet tenni, 

amiből megveheti magának azt, amiről korábban csak álmodott (pl. ruha, cipő, édesség stb.) 

Egyre többször követnek el súlyosabb bűncselekményeket, sok esetben úgy, hogy azok elkövetésében 

nem csak tevőleges résztvevők, de ötletgazdák is. A fiatalkorúak körében jellemző az egyre fiatalabb 

korban elkezdett dohányzás, alkohol – és egyes esetekben a drogfogyasztás, az intenzív éjszakai élet. 

Hosszúpályiban a Magtár bezárása hozott változást, a település élete nyugodtabbá vált. Jelenleg az 

Arany János utcán lévő Cinó Presszó vonzza a fiatalokat. (Történt csoportos garázdaság, ahol az eljárást 

a Hosszúpályi Rendőrőrs folytatta le).  

 

A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen. 

Hosszúpályi településen több esetben történt családon belüli erőszak (bántalmazás), amelynek a 

kiskorúak nem elszenvedői vagy elkövetői, pusztán csak tanúi voltak.  A látencia a szülők-családtagok 

egymás sérelmére elkövetett erőszakos cselekményei körében is jelentős lehet. Családon belüli erőszak 

elkövetése miatt nem került sor a településen a Rendőrőrs által elrendelt ideiglenes megelőző 

távolságtartás elrendelésére. 

 

Kábítószer terjesztéssel, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok: 

Kábítószerek előfordulása elsősorban a nagyobb városokban, nagyszámú fiatal által látogatott szórakozó 

helyeken lehet jellemző. Terjesztésében elsősorban fiatal felnőttek vehetnek részt. A településen nem 

jellemző a kábítószer terjesztése, fogyasztása, ám ez nem zárja ki jelenlétét a kábítószernek az 

iskolában. 

 

A bűnmegelőzésben, prevenciós munkában végzett feladatok, tapasztalatok: 

Az „Iskola rendőre” program keretében több alkalommal is sor került prevenciós előadás megtartására, 

bűnmegelőzési jelleggel is. A tapasztalatok szerint az általános iskolások érdeklődőek, nyitottak a 

témára. Közlekedési, és drog-prevenciós előadások megtartására is sor került, nem csak az iskola 

program keretében a településeik iskoláiban. 

 

További tájékoztatásul közlik az alábbiakat. 

A fent közölt adatok tájékoztató jellegűek: e körben adatnyilvántartást az őrsön nem vezetnek. A 

bűncselekmények nyomozását nem csak a Hosszúpályi Rendőrőrs végezheti. A nyomozások 

lefolytatására a Debreceni Rendőrkapitányság valamint a Hajdú- Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

nyomozó szervei is hatáskörrel és illetékességgel bírnak. Ezen túlmenően az illetékességi területükön 

nemcsak az Őrs személyi állományába tartozó rendőrök intézkedhetnek.  

Mindezek azért fontos körülmények, mert a fenti tájékoztatás csak az általuk végrehajtott 

intézkedésekkel és általuk lefolytatott nyomozásokkal kapcsolatos adatokat tartalmazzák.  

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó 

Felügyelői Osztálya 

 

Papp András pártfogó Hosszúpályi, Monostorpályi és Sáránd területén 17 ügyben 14 fő pártfogó 

felügyeletét látta el 2013. évben. (Hosszúpályi 10 fő, Sáránd 4 fő, Monostorpályi 0 fő) Az esetek 
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többségében a tavalyi évekhez hasonlóan, lopás, garázdaság és súlyos testi sértés miatt került sor a 

pártfogói felügyelet elrendelésére.  

 

A felügyelet ideje alatt, az esetek 75 %-ban nem történt bűnismétlés, a 25 %-ban rendszerint, az előző 

bűncselekményhez hasonló normaszegést követtek el.  

 

Területén a pártfogoltak döntő többsége nem tanul, nem rendelkezik rendszeres munkaviszonnyal, ha 

mód van rá alkalmi munkákat vállal, családtagjaival napszámba jár. Jobbára a gyermekek után járó 

szociális ellátásokból, segélyekből tartják fenn magukat.  

 

Rontja a helyzetet, (ez évek óta nem változik) hogy sok fiatal szüleit sohasem látja rendszeresen 

dolgozni. Sok esetben az idősebb családtagok kisebb súlyú bűncselekmények elkövetésével biztosítják a 

család megélhetését. A szülők és a pártfogoltak nagy része aluliskolázott, rendszerint 6 - 8 osztályt 

végzett. A kevés, már nem tanköteles, szakmával nem rendelkező pártfogolt, kivétel nélkül mind 

munkanélküli.  

 

Jövőre vonatkozó javaslatok 

 

Az 1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 94.§. (2a). 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat a lakosságszámától függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni. E kötelezettségnek az önkormányzat eleget tesz.  

 

A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat által benyújtott ÉAOP-4.1.3/A-2011. számú pályázat 

várólistán van, így a Szociális Szolgáltató Központ és a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek felújítására még nem kerül sor.  

 

A gyermekjóléti alapellátások hozzájárulnak a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából 

történő kiemelésének megelőzéséhez. Ennek elérése érdekében továbbra is folytatni kell a különböző 

prevenciós programokat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és az önkormányzat közötti 

együttműködést. 

 

Ennyiben szerettem volna ismertetni a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásának értékelését. 

 

 

 

2014. május 23. 

 

 

 

Dr. Széles Szabolcs 

                                                                             Jegyző 
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B E S Z Á M O L Ó  

 
Hosszúpályi nagyközség közbiztonságának helyzetéről,  

a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről  

és az azzal kapcsolatos feladatokról  
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 Tollas Vince r. alezredes 

őrsparancsnok 
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A Hosszúpályi Rendőrőrs 2013. évi munkáját a korábban meghatározott célkitűzések elérése 

érdekében, a törvényes és szakszerű működés, a szakmai és társadalmi elvárásoknak való 

megfelelés szellemében végezte. 
 

A munkánkat befolyásoló külső körülmények – így különösen a kriminalitás volumene és 

összetétele – alapvetően nem változtak, új elkövetési módszerekkel nem találkoztunk.  
 

2013. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseink az alábbiak voltak: 

- törvényes és szakszerű működés 

- szélsőségektől mentes bűnügyi és közbiztonsági helyzet fenntartása 

- a közterületi jelenlét folyamatos minél nagyobb biztosítása 

- szakszerűen végrehajtott intézkedések, a változó jogszabályok tükrében, 

- a rendőrség társadalmi elfogadottságának növelése, 

- az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmának erősítése, 

- a lakosság mind szubjektív, mind objektív biztonságérzetének fokozása. 

 

A fenti célok megvalósítása érdekében 2013-ban sikerült a lehetőségeinkhez képest mindent 

megtennünk, amely eredményt a lakosság és a település vezetése is reményeink szerint vissza 

tud igazolni.  

 

A 2013-ban is a legnagyobb volumenű szakmai feladata a „Lakosság szubjektív 

biztonságérzetének fokozása”, majd szeptember 25-től az Országos Rendőrfőkapitány Úr által 

meghatározott 5/24, amely 5 megye 24 órás lefedettsége miatti akciók végrehajtása volt. Ezt 

az Őrs személyi állománya mellett a Készenléti Rendőrség személyi állományával / heti 6 fő, 

akik 2 fővel folyamatosan szolgálatban vannak / hajtja végre. 

 

Az akciósorozatok mellett a korábbi évek és a heti-havi bűnügyi elemzések és feladat 

meghatározások eredményeként a korábbi évek emelkedő tendenciája 2009 óta megfordult és 

elindult a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának csökkenése. Ez igaz 

Hosszúpályira is, bár az ENyÜBS adatok szerint nőtt a rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmények száma. Ezen belül is az év végi akciósorozat / 5/24 / elrendelése után 

jelentősen visszaesett ezek cselekmények száma, az év korábbi időszakához képest. 

 

Az állampolgárok a nagyobb mértékű közterületi jelenlétet továbbra is örömmel fogadták, és 

ezt továbbra is nagyobb százalékban kérik is, bár kisebb létszámban a helyszíni bírságok és 

feljelentések, ittas vezetőkkel szembeni intézkedések miatt a nemtetszésének is hangot adott. 

 

 

Működési feltételek  

 

A 2013. évben a személyi állomány létszámhelyzete és a technikai feltételek a központi 

elvárások alapján alakultak, amelyek a folyamatos munkavégzéshez elegendőek voltak 

 

A körzeti megbízottjaink mindegyike rendelkezik a településén irodával (Hajdúbagoson 

kialakítás alatt), Hosszúpályiban pedig a Rendőrőrs épülete található. A településen két fő 

körzeti megbízott tevékenykedik, akiket szinte mindenki ismeri és a problémája esetén 

bizalommal fordul hozzájuk. 
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Bűnügyi helyzet 

 

Rendőri eljárásban regisztált bűncselekmények alakulása 

 / ENyÜBS adatok alapján / Hosszúpályiban az elmúlt években: 

 

 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Hosszúpályi 171 149 211 141 193 

 

Mint a bevezetőben is megfogalmaztam a száraz számadatok alapján a 2009. évhez képest 

nőtt a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma, amely 2009-hez képest több 

mint 12 %-kal. Az öt év adatait összehasonlítva a 2011-es év kiugró adatai mellett a 2013-as 

év mutatja a legmagasabb számot. A településeink mindegyikén, helyenként jelentősebb 

mértékben is csökkentek ezek az adatok. Az év során látva az emelkedést a rendőri erők 

átcsoportosításával, valamint a bevezetőmben leírt 5/24 készenléti rendőrök fokozott 

jelenlétével próbáltuk meg csökkenteni ezeket a negatív tendenciákat, amely az év végére 

sikeres eredményt is hozott. 

 

A Hosszúpályi Rendőrőrs illetékességi területén a bűncselekmények jelentősebb hányadát 

Hosszúpályiban követték el, amely a település mérete, lakosok száma / kb. 6.000 fő / valamint 

a lakosság összetétele, elszegényedett munka és megélhetés nélküli, halmozottan hátrányos 

helyzetű családok magas száma is indokol.  

 

A rendőri eljárás során regisztrált bűncselekmények jelentős részét – az országos 

tendenciákhoz hasonlóan -továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki / több mint 

50 % /, amely körben a jellemző bűncselekményi kör a lopás.  

A lopások leginkább a bekerítetlen ingatlanok, vagy az udvarokon tárolt tárgyakra irányultak, 

amelyben a sértetti magatartások is erősen közrejátszhattak.  

 

A hidegebb idő beálltával korábban jellemzőbbek voltak, az év végi ünnepek közeledtével a 

falopások és a baromfi-, és más haszonállat, valamint élelmiszerlopások, amelyekre minden 

évben akciósorozattal készülünk 2010 óta. Ezek 2013-ban szinte teljesen megszűntek 

Hosszúpályiban, amelyben a fokozott rendőri / saját és megerősítő erők is / közterületi jelenlét 

mellett a polgárőrség tevékenységét is megemlíthetjük. 

 

A rendőri intézkedések során regisztrált bűncselekményeket tovább elemezve 

megállapíthatjuk, hogy a megnövekedett lopások mellett a zaklatások és testi sértések száma 

is emelkedett, a garázdaságok és rongálások száma viszont csökkent. 

A bűncselekmények jelentősebb részét az italozó és bűnözői életmódot folytató elkövetői 

körrel lehet párosítani. A 2014-es év kiemelt feladata lesz a betöréses lopások visszaszorítása, 

valamint az engedély nélküli italmérők fokozottabb és a társszervekkel közös ellenőrzései, 

amelybe a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot is be kívánjuk vonni. 

A szervezett bűnözés kategóriájába tartozó bűncselekmények továbbra sem jellemzőek. 
 

A bűncselekmények elkövetői köre alapvetően a 2013. évben sem változott, szinte 20-30 főt 

lehet megemlíteni a lopások lehetséges elkövetői körében, de egy-egy esetben akár 

távolabbról is érkezhettek bűnelkövetők.  
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Most is megfigyelhető volt, hogy miután elegendő bizonyítékokat sikerült beszereznünk arról 

a néhány emberről, akik ezen cselekményeket jellemzően elkövetik, amely alapján előzetesbe 

kerültek, valamelyest csökkentek az elkövetett bűncselekmények. 

A vagyon elleni bűncselekmények elkövetői körének jelentős része a területen, vagy a 

szomszédos településeken élő elszegényedett és bűnözői életmódot folytató emberekből 

tevődik össze / Pocsaj, Létavértes /. A 2014-es év szintén kiemelt feladata az orgazdák 

felderítése és eljárás alá vonása. 

 

A környéken a legjellemzőbb bűncselekmények a lopások, így Hosszúpályiban is, de a 

súlyosabb erőszakosabb cselekmények, amelyek a lakosság kedélyét is felborzolták volna 

csak ritkán fordulnak elő. 2013-ban 2 ilyen esetet tudok, amelyek során egy-egy idős személy 

sérelmére követtek el rablást. A nyomozások jelenleg is folynak ezen ügyekben. 

Jelentős előrelépés volt a korábban problémát jelentő trükkös lopások, amelyek terén, akik 

korábban áram, gáz, kábeltévé, vízszolgáltatók, vagy egyéb bizalmat ébresztő hivatal 

munkatársainak adják ki magukat és leginkább idős és gyakran egyedül élő emberek 

sérelmére követik el a bűncselekményeket. A településen egyre kevesebb a próbálkozás is 

ilyen cselekmények tekintetében, mivel a bejelentések viszonylag gyorsan érkeznek felénk, 

így ezeket sikerült megakadályoznunk. Ebben a témakörben a tájékoztatáson van nagy 

hangsúly, amelyben az önkormányzat és a rendőrség folyamatos együttműködésére van 

szükség, az emberek hiszékenységének csökkentése érdekében. 

  

Összességében nem csak a 2013-as évet értékelve kijelenthetjük, hogy a területünkön 

korábban / 2004-től folyamatosan / minden évben növekedő bűncselekmények elkövetését 

2009-ben megállítottuk, az 1000 főre jutó bűncselekményi arány 14, amely véleményem 

szerint a térségben a legjobb arányok közzé tartozik. 

 

Közbiztonsági helyzet  

 

A Hosszúpályi Rendőrőrs közrendvédelmi állományának 2013. évében végzett tevékenységét 

jónak értékelem. Az alapvető feladatunkat, hogy fenntartsuk a települések közterületeinek 

rendjét sikerült megvalósítani. Az állampolgári bejelentéseket követően haladéktalanul 

megtettük a szükséges intézkedéseket. A rendőrőrs állománya törekedett a folyamatos, 

következetes munkavégzésre a bűncselekmények és egyéb jogsértések megelőzése, a már 

elkövetett bűncselekmények felderítése érdekében. 

 

A kiemelt intézkedési kategóriákon belül jelentősen nőtt az elfogások 2012: 39 2013: 64, az 

előállítások száma 2012: 219, 2013: 426. 

Szintén nőtt a  biztonsági intézkedések száma 2012: 172, 2013: 261. 

Az elrendelt és végrehajtott elővezetések száma 2012: 90/52, 2013: 97/52 jelentősen nem 

változott. Itt az eredményes végrehajtások számaránya romlott valamelyest, de így is több 

mint 50 %-os az arány.  

 

A szabálysértési feljelentések száma a korábbi elvárásoknak megfelelően csökkent, de az új 

szabálysértési jogszabályból adódóan, valamint a helyszíni bírságok helyszínen való 

elutasítása miatt az arány megfordult, így 2012: 314. feljelentés helyett 2013: 801 feljelentés 

keletkezett.  

 

Ezek mellett jelentős növekedést figyelhetünk meg a helyszíni bírságolások területén, / 60 % / 

következett be 2012: 1140, 2013: 1835) és a közterületi óráink száma is nőtt kb. 15 %-kal. 
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Hatósági jelzést bevonásunk 2012: 6, 2013: 6), vezetői engedély bevonására 2012: 1, 2013: 2 

esetben történt.  

Az alkoholos befolyásoltság ellenőrzéseik száma is nőtt minimálisan, a pozitív szondák 

számával együtt. Az ittasság ellenőrzések számát 2014-ben is szeretnénk kiemelten kezelni, 

mivel a baleseti okok között valamelyest nőtt ezen kiváltó ok. 

2013-ban 29 esetben intézkednünk ittas vezetőkkel szemben, amelynek többsége kerékpáros 

volt. Az intézkedések alakulását a beszámolóhoz csatolt mellékletben külön táblázat is 

tartalmazza. 

 

A közlekedési helyzet értékelése során a közlekedési balesetek alakulása a legfőbb értékelési 

szempont, amelyben véleményem szerint javulás következett be, hiszen a balesetek száma 

csökkent, ezen belül is leginkább a halálos és súlyos személyi sérülés baleseteké. 

 

A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése érdekében 2013-ban is jelen 

voltunk az iskolák, óvodák környékén, az iskolakezdés idején. Az iskolákban baleset 

megelőzési propaganda tevékenységet folytattunk. A fokozott közterületi jelenlétünk másik fő 

célja a bűnmegelőzés mellett a közlekedési helyzet javítása és a baleseti okok megelőzése lesz 

2014-ben. 

 

Külső kapcsolatok 

 

Hosszúpályiban Önkormányzatával és képviselő-testületével való kapcsolatunkat jónak és 

folyamatosnak ítélem, hiszen a rendőrőrs parancsnoka és az önkormányzati vezetőkkel a 

település vonatkozásában az egyeztetések gyakoriak és problémamegoldóak és a probléma 

felmerülését követően azonnal megtörténnek, sőt a testületi üléseken is állandó meghívott. Az 

Őrs épületének állagmegóvása érdekében pedig jelentős segítséget kaptunk irányukból, amit 

ezúton is megköszönünk. 

 

Az általános iskolákban esetenként tartottunk közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési elő-

adásokat, amelyeket reméljük a jövőben is működhetnek, javítva a jövő nemzedékének a 

KRESZ és az élet egyéb területén hasznosítható ismereteit. 

 

A Családsegítő szolgálattal is folyamatos a kapcsolat, hiszen a területünkön a legtöbb nehéz 

körülmények között nevelkedő gyermek, akik között több már bűncselekmények során is 

érintett a településen él, vagy ide szökik haza az intézeti elhelyezése után folyamatosan, 

állandó feladatot adva az Őrs kollégáinak. 

 

 

A Hosszúpályi Polgárőrséggel való együttműködésünket korrekt és kiegyensúlyozottnak 

tekintem, amelyben egy a Belügyminisztérium 100x100 programjában közösen vesztünk 

részt. A település rendezvényein is korrekt létszámban vannak jelen.  

Remélem a jövőben egy kicsit tervezettebb formában tudjuk önállóan és közösen a 

tevékenységünket végezni, amelyet a legutóbbi március 19-i egyeztető fórumon is 

megbeszéltünk. 

 

Célkitűzések 
 

Az értékelt időszak megállapításaiból következik, hogy a bűnügyi és közrendvédelmi 

eredményeink megtartása lehet a minimális célkitűzés. 
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A jelenlegi és utóbbi időszakok folyamatos 30-40 db bűnügy környéki számai alapján a 

nyomozók nagyobb időszakban portyaszolgálatra, közterületre való gyakoribb vezénylését 

teszi indokolttá. A közterületeken beszerzett információk a felderítéseink számát fokozhatják. 

 

2014. évi célkitűzéseink: 

 

 A folyamatos közterületi rendőri lefedettség biztosítása, a készenléti rendőrség 

jelenlétéig folyamatosan minimum 4 fővel szolgálatonként. 

 A közterületen töltött órák növelése, valamint azok kihasználtságának fokozása, az 

intézkedési aktivitás növelése, a baleseti okok miatti szabálysértők eredményesebb 

kiszűrése. 

 A balesetek számának csökkentése, a közlekedési morál javítása, a gyermekek 

szabálykövetésre való szoktatása, amely az általános iskolával közös feladat. 

 Az ellenőrzések során a közúti forgalomban résztvevők közül több vezető ellenőrzése 

és ittas vezető kiszűrése. 

 Ismeretlen tettes ellen indult eljárások felderítési eredményességének, valamint a 

nyomozati eredményességnek növelése, a körzeti megbízott lehetőség szerinti minél 

gyakoribb a saját településükön való szolgálat ellátására. 

 Az ismerté vált bűncselekmények számának szinten tartása, esetleges csökkentése, a 

szabálysértések megelőzése a településeken,  

 A lopások, ezen belül a betöréses lopások visszaszorítása és a nyomozásuk 

eredményességének javítása. 

 A közterületi jelenlét fokozásával az állampolgárok biztonságérzetének további 

javítása, a rendőrség irányában a közbizalom erősítése. 

 

 

Összegzés 

 

Összegzésként megállapítható, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 

tevékenysége 2013. évben kiegyensúlyozott volt, az illetékességi területen található 

települések, így Hosszúpályi bűnügyi, köz- és közlekedésbiztonsági helyzetének alakulása – 

mind a szakmai, mind pedig a lakossági – elvárásoknak és az országos jellemzőket 

figyelembe véve jónak ítélhető. 

 

 

Hosszúpályi, 2014. május 19. 

 

 

 

 

         Tollas Vince r. alez. 

             őrsparancsnok 
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Kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása: 

M E G N E V E Z É S : 2009. 

év 

2010. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2013. 

év 

Ismertté vált bűncselekmények száma: 171 149 211 141 193 

- emberölés: 0 1 1 0 0 

- súlyos testi sértés  11 20 19 10 12 

- kiskorú veszélyeztetése: 1 0 2 1 1 

- önbíráskodás: 2 1 1 0 0 

- lopás: 108 78 139 74 96 

ebből: szgk lopás: 0 0 0 0 0 

ebből: lakásbetörés 33 26 45 19 30 

- garázdaság: 6 6 9 6 6 

- rablás: 3 3 1 1 2 

- kifosztás 0 1 0 0 0 

- zsarolás: 0 0 1 0 1 

- rongálás: 5 2 9 27 1 

- jármű önkényes elvétele: 0 0 0 0 1 

      

 

Közbiztonsági intézkedések alakulása az Őrs területén: 

Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Elfogott személyek száma: 41 34 36 39 64 

- bcs. elkövetése miatt:  26 21 22 25 48 

- körözés alapján: 15 12 14 14 16 

- egyéb ok miatt  1 0 0 0 

Előállított személyek száma:  158 195 236 219 426 

Biztonsági intézkedések száma: 79 145 129 172 261 

Elrendelt elővezetések: 105 128 70 90 37 

- végrehajtott 49 68 36 52 52 

Alkoholszondás ellenőrzések 

száma 

1700 1140 1302 1856 2012 

- pozitív 285 178 94 21 29 

Helyszínen elvett hatósági 

jelzések: 

7 1 12 6 6 

Helyszínen elvett vezetői 

engedélyek: 

14 23 9 1 2 

Helyszíni bírságolások száma: 755 884 967 1140 1835 

- gyalogos 98 145 336 343 712 

- járművezető 618 718 563 689 984 

- egyéb 37 21 68 108 139 

Kiszabott bírság összege: 4179000 5269000 5149000 10.987 15.360 

Bírság átlaga: 5535 5960 5325 9638 8370 

Büntető feljelentések száma: 27 22 23 25 28 

Szabálysértési feljelentések 

száma: 

663 488 345 314 801 

- közlekedési szabálysértés 493 371 246 224 503 

- tulajdon elleni szabálysértés 44 13 29 38 50 

- egyéb szabálysértés 126 104 70 52 248 

Közterületi órák száma: 9973 11709 11766 12840 14023 

 












