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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését  
 

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 1500 órára 

összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

 
 
1.) Döntés a térfigyelő kamera rendszeres pályázattal kapcsolatban 

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

 
2.) Döntés a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelemről 

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

 
3.) Döntés a Hosszúpályi 545/14. hrsz. alatti területen tervezett beruházással 

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

 
4.) Döntés a Hosszúpályi háziorvosok kérelmével kapcsolatban 

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

 
 
 
 



5.) Döntés Harsányi Istvánné kérelmével kapcsolatban 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

 
6.) Különfélék 

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
 
Hosszúpályi, 2014.  augusztus 1. 
        

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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64/2014. (VIII. 6.) határozat a térfigyelő kamerarendszer kivitelezőjéről 

65/2014. (VIII. 6.) határozat a Településrendezési Terv módosításáról 

66/2014. (VIII. 6.) határozat a Hosszúpályi 545/14. hrsz-ú ingatlanon tervezett 

beruházásról 
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68/2014. (VIII. 6.) határozat a Harsányi Istvánné kérelméről 

 

 

  



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. augusztus 6-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  

 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. augusztus 6-i   

r e n d k í v ü l i  üléséről. 

 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András    alpolgármester  

                                  Czirinkó Gyula 

 Kiss Csaba     

 Muszka Sándor Vincze   

 Szabó István 

                                  Szegedi Ferenc 

 Takács Attila     

  

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Igazolt távollét miatt hiányzott: Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Az ülésen a meghívottak közül megjelent: - 

Jegyzőkönyv-vezető :  Pozsonyi Ákos 

 

Berényi András polgármester 

Nagyon nagy szeretettel köszönti a mai rendkívüli testületi ülésen megjelent 
képviselőtársakat. Külön szeretettel köszönti alpolgármester kollégáját, jegyző kollégáját. 
Köszönti a bizottságok kültagjait és köszönti a jegyzőkönyv-vezetőt, Pozsonyi Ákos urat. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 8 képviselő van jelen. 
Ezzel a mai képviselőtestületi ülést megnyitja. 
Ismerteti a kiküldött napirendi pontokat. Kéri, hogy aki a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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1.) Döntés a térfigyelő kamera rendszeres pályázattal kapcsolatban 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 

2.) Döntés a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelemről 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

 
3.) Döntés a Hosszúpályi 545/14. hrsz. alatti területen tervezett beruházással 

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

 
4.) Döntés a Hosszúpályi háziorvosok kérelmével kapcsolatban 

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

 
5.) Döntés Harsányi Istvánné kérelmével kapcsolatban 

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

6.) Különfélék 
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1.) Döntés a térfigyelő kamera rendszeres pályázattal kapcsolatban  
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Mint ahogy a testület tagjai értesültek arról, hogy egy már megnyert pályázattal állnak 
szemben. 9 millió forintot nyert az Önkormányzat térfigyelő kamerák beszerzésére illetve 
a rendszer telepítésére-kialakítására. A pályázati felhívást egyszerűsített pályázati 
rendszerbe lehetett meghirdetni és ajánlatokat bekérni. Három pályázat érkezett be 
határidőre. Megkéri jegyző urat az eredmény ismertetésére, mivel ma délelőtt 11 órától a 
helyi bírálóbizottság értékelte a beérkezett pályázatokat. Formailag, tartalmilag 
megfelelőek voltak, illetve az árral kapcsolatosan hoztak ki egy sorrendet és ez alapján 
tesznek javaslatot a Képviselő-testületnek. A pénzügyi bizottság is tárgyalta, de előtte a 
jegyzőúr szóljon néhány szót ezzel kapcsolatosan. 
 
Dr. Széles Szabolcs jegyző 

A Képviselő-testület tagjai megkapták a három beérkezett árajánlatot. Ebből látták, hogy 
melyik ajánlattevő milyen áron vállalná ezt a munkát. A pályázaton az Önkormányzat 9 
millió forintot nyert. A beruházást 9 millió forintból kell megvalósítani. Ma délelőtt 11 
órakor összeült a Bíráló Bizottság. Véleményezték a három beérkezett pályázatot, és 
megállapították, hogy a három közül egy felel meg a legfontosabb feltételnek, hogy a 9 
millió forintból megvalósítható legyen. Ennek megfelelően ők a KABLEX Kft. ajánlatát 
javasolják nyertesnek nyilvánítani. Velük kössön szerződést a beruházás megvalósítására 
az önkormányzat. A tényleges ár az 8 771 000 forint bruttó összegű ajánlati ár. Műszaki 
szempontból mind a három árajánlat megfelelt egyébként a kiírásnak, de árban ez volt az, 
amelyik belefért a 9 millió forintba. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Megadja a szót a pénzügyi bizottság elnökének, Szabó István 
elnök úrnak. 
 
Szabó István, a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke 
A bizottság az előző egy órában ülésezett és tárgyalta az előterjesztést. A bizottság is 
egyhangúlag a KABLEX Kft., Hajdúbagos, Ady Endre utca 14. szám alatti cég kivitelezőként 
történő megbízását javasolja a testületnek. Ahogy elhangzott, ez az árajánlat volt benne a 
9 millió forintos keretben. A műszaki paraméterek alapján tényleg részletesen le van írva. 
Tehát megfelel a műszaki elvárásoknak is ez a cég. Remélik, hogy tudja üzemeltetni is. 
Annyit hozzátenne, hogy a KABLEX Kft. ügyvezetője tulajdonosa a Boda József ő tagja a 
BTM 2003 Kft. kábeltévés cégnek is. Azért tudott ilyen pályázatot adni, mert a 
kábelrendszer már ki van építve és azon juttatná a jeleket tehát nem műholdas vagy 
rádióhullámos vezérlés lenne. Ez azért is jó, mert akinek műholdas televíziója van biztos 
észrevette már, hogy ha vihar jön – attól függ, hogy milyen adó – megszűnik az adás nincs 
tovább. A vihar tulajdonképpen a rádiófrekvenciát zavarja. Meg a műholdadás vételt 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. augusztus 6-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve 

zavarja.  Tehát a bizottság a KABLEX Kft-t javasolja a Testületnek megbízni és ezt 
támogatja. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a bizottság véleményének ismertetését. Megkérdezi, a kamerarendszer 
kiépítésével kapcsolatos kivitelező kiválasztásával kapcsolatba van-e hozzászólás. 
Hallhatták a pénzügyi bizottság elnökének a véleményét. A bizottság tehát egyetértve a 
helyi bírálóbizottság javaslatával azt javasolja, hogy a KABLEX Kft-vel kösse meg a 
megbízó, azaz az Önkormányzat a kivitelezésre a kivitelezési megbízási szerződést. 
Amennyiben nincs hozzászólás, akkor aki támogatja, hogy a Kablex Kft-vel kössék meg a 
szerződést a kamera rendszer kiépítésére az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozta a térfigyelő kamerarendszer 
kivitelezőjéről: 
 

64/2014. (VIII.  6 .) határozat  

a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésével a KABLEX Kft-t (Hajdúbagos, Ady Endre 

utca 14.) bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Döntés a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos 
kérelemről  
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

 
Berényi András polgármester 

Előzetesen ezt is tárgyalta, mint minden napirendi pontot a Pénzügyi, Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság. Mielőtt a Bizottság elnökének megadja a szót elmond 
néhány gondolatot ezen napirendi ponttal kapcsolatban. Megkeresett bennünket ezelőtt 
vagy másfél hónappal Mészáros Károly úr, aki azzal a kéréssel jött hozzánk, hogy a 1758/1 
és az 1758/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban a Településrendezési Tervet szeretné 
módosíttatni. Gyakorlatilag ez a terület a település keleti oldalán van, a Monostorpályi 
felőli részen található, amely jelenleg belterületi besorolású és gazdasági, iparszektori 
besorolású. A tulajdonos, aki gyakorlatilag rendelkezik a tulajdonjoggal, sőt a déli 
csücskén a vasútra nyúlóan egy 1400-egynéhány négyzetméteres önálló hrsz-mal 
rendelkező ingatlant egy létavértesi tulajdonostól megvásárolt, és ezt ma délelőtt hozta 
be hozzám az illető. Ügyvédje által szárazbélyegző lenyomattal eredetei példánnyal 
bizonyította, hogy megvásárolta a 12 ha területet, ezt a déli részt. Ennek a besorolása 
ugyancsak gazdasági ipari besorolású övezet. Szeretné, ha a besorolása módosulna, 
szántó művelési ágat kapna, illetve külterületbe lenne áthelyezve. Tehát ez lenne a kérése 
és nyílván a kérelmező vállal mindenféle költséget, ami ezzel jár. A pénzügyi bizottság 
tárgyalta. Megadja a szót elnök úrnak. 

 
Szabó István, a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke 
Köszöni a szót. Tehát a Homoktelep mögötti területről van szó. Aki nem ismerné, a 
Monostorpályi vasút és a Monostorpályi alsó átjáró közötti területek ezek. Annak idején 
még anno azért lettek belterületté csatolva, mert volt egy olyan hiú ábránd, hogy a vasút 
mellett ipari övezetté lesz nyilvánítva. Hogyha majd megnyílik a határ Erdély felé és a létai 
vonat közlekedhet, olyan beruházást valósítanak majd meg, hogy a területnek vasút kell. 
De hát ez hiú ábránd, mostanában nemigen hiszi, hogy ilyen szinten bármikor is szóba 
jöhet.   
Az önkormányzat érdekeit nem sérti. A bizottságunk javasolja, hogy a kérelemnek adjunk 
helyt és akkor művelje mezőgazdasági ingatlanként. Támogatja a bizottság. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszönöm elnök úrnak. Annyit hozzátenne  mielőtt megadja szót a napirendi pont 
megtárgyalására, hogy fölhívta a tervezőiroda vezetőjét a Zsemberi István urat. Ez a 
Debreceni Városépítő Tervező Iroda, akikkel szokták készíttetni a rendezési terv, 
szabályozási terv módosítását. Zsemberi úrnak elmondta, hogy melyik területről van szó. 
Megnyitotta a rendezési tervüket, hisz nála mindegyik településé, akiknek nekik köze van 
meg van. Azt mondta, hogy a vasúti személy és áruszállítás megszűnt 2009. december 13-
óta, lassan 5 éve. Ezért van az önkormányzat belterületén több pont, amely hasonló 
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besorolással bír. Tehát ha bárki, idejönne, hogy terület kéne neki, mert fejleszt illetve 
vállalkozást akar idehozni, akkor tudnak neki nem egy, nem kettő, hanem több pontot 
ajánlani. Ezért szerinte ez a kérés nem kivitelezhetetlen – így fogalmazott. Úgyhogy 
ennyit hozzávetőlegesen még el tudott mondani. A tervezéssel foglalkozó szakmai 
véleménye ez volt. Osztja elnök úr véleményét, tehát azon a területen a homoktelep 
területi rész hátuljánál, a tulajdonosnak jelezte, hogy ott van 2X6 ingatlan lakóépülettel és 
meg kell fontolni a hogy ezen a területen mit termel. Mert ha a szőlőskertben írd és mond 
5 gazda műveli 5 vagy 6 parcelláját mint szőlő akkor ha gyümölcsöst akar akkor nem 
biztos, hogy termésre fordul a gyümölcs. Ezzel kapcsolatosan akkor megnyitja a vitát a 
napirendi pont felett. 
Hozzászólás nem volt, ezért felteszi szavazásra. Aki támogatja, hogy Mészáros Károly 
úrnak a kérelmét a rendezési terv módosításáról vonatkoztatva a már említett 
ingatlanokon azt kéri, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozta a Településrendezési Terv 
módosításáról: 
 

65/2014. (VIII . 6 .) határozat  

a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelemről .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

Mészáros Károly Településrendezési Tervet érintő kérelmének a kérelemben 

foglelt feltételekkel együtt helyt ad. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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3.) Döntés a Hosszúpályi 545/14. hrsz. alatti területen tervezett 
beruházással kapcsolatban  
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Berényi András polgármester 

Az elektronikusan kiküldött előterjesztésben szerepel egy térkép szelvény és egy kivonat 
a területre vonatkoztatva illetve szerepel egy kis skicc is, ami nem más mint egy 144 
férőhelyes szociális otthon vagy idősek otthona, gondozási otthon. A Molnárkúti 
településrészünkön, amely nem más, mint a Zöldfa utcának a folytatása kifelé található 
egy 16,8 ha területű egybefüggő terület amely Gottdiener László tulajdona. Gottdiener úr 
megkereste ezelőtt kb. egy hónappal, azzal a kéréssel, hogy nem tudnak-e ebben a 
beruházásban segíteni. Elmondta a szociális és egészségügyi és a településfejlesztési és 
pénzügyi bizottsági ülésen, hogy Gottdiener úr megkérte, hogy tárgyaljon erről Pajna 
Zoltán Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármesterével. Több alkalommal beszélgettek 
erről szóba került, hogy Debrecenben a Klinikával és az új stadionnal szembe van egy 150 
férőhelyes szociális ellátó központ, amit a Debrecen Megyei Jogú Város üzemeltet. 
Debrecen szeretné kiváltani az intézményt. Esetleg a város megépít egy vadonatúj 
épületet és akkor munkahelyteremtő beruházás. Hosszúpályinak fizetné az iparűzési 
adót, 40-50 vagy 60 főt alkalmazna. Tájékoztatta Pajna urat, hogy az ingatlan 
tulajdonjoga magánszemélyé. Igaz, Hosszúpályi közigazgatási területén van belterületen 
ez a 16.8 ha-os terület. Az Önkormányzatnak nincs arra pénze, hogy beszálljon az 
építkezésbe. Pajna úr azt javasolta, hogy augusztus 15-i jogvesztő határidő előtt a megyei 
önkormányzathoz küldjék be projektötletként. Testületi határozatba kell kimondani, a 
település északi részén nevesítve a területet, hogy a terveik között szerepel egy 250 
férőhely körüli szociális ellátó központ megépítése. Külföldi vagy hazai beruházó 
segítségével tehát ezt támogatják és a lehetőséget biztosítják úgy, hogy szerepeltetik a 
megyénél a projektötletek között, hogy megyei fejlesztési tervben benne legyen. Ha 
idejön egy vállalkozó – legyen az hazai vagy külföldi –, hogy szeretne egy ilyen 
beruházást, ami 2-2.5 milliárd forint, akkor azt támogatják. De ha a megye megkérdezi, 
hogy adtak-e be projektötletet, és erre nem került sor, akkor nem tudnak támogatást 
nyújtani. Az Önkormányzatnak ezzel kapcsolatban semmi ügyintézési feladata nincs. A 
testületi határozatot beküldik a jegyző úrral a megyéhez. Az a Kovács András 
tervezőmérnök készítette a rajzot, aki a Kölcsey Központot, a Fórumot, a Főnix Csarnokot 
is tervezte. Gottdiener készíttette a rajzot, amin van még egy nagyon kis rövid 
költségvetés is. Felhívta a Hadú-Bihar Megyei Önkormányzat által működtetett Hajdú-
Bihar Megyei Fejlesztési Nonprofit kft-t, amelynek az ügyvezetője Kis Gábor igazgató úr. 
Elmondta, hogy van egy ilyen ötlet, amit szeretnének benyújtani, van hozzá már skicc 
rajzos dokumentáció és költségvetés-tervezet is. Ezt örömmel fogadta, mivel a legtöbb 
önkormányzat csak leírja, hogy mit szeretne, de se költségvetés, se rajz nincs. Azt mondta 
hogy ilyen ötleteket szeretnének minél többet. A rajzon szereplő épület a beruházás fele, 
egy ugyan ilyet szembefordítva építenének a második ütemben. Egy szárny 140 fős, 
kétszintes, kétágyas szobákkal. A z önkormányzatnak a projektötletet kell benyújtania, 
ennyi a feladat-. 
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Aki támogatja a napirendi ponthoz illesztett testületi határozatot-tervezetet, azt kéri 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozta 545/14 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatban: 
 

66/2014. (VIII . 6 .) határozat  

a Hosszúpályi 545/14.  hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházásról .  

1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatja a Hosszúpályi 545/14 hrsz. alatti területen megvalósuló beruházást a 
határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően. 
2) Az Önkormányzat vállalja azt, hogy amennyiben a beruházás megvalósítása 
szükségesség teszi, ennek megfelelően módosítja a település 
Településrendezési Tervét, azzal a kitétellel, hogy a módosítással járó 
költségek a kérelmezőt terhelik. 
3) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata kezdeményezi azt, hogy a 
tervezett beruházás kerüljön be a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési 
Koncepcióba. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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4.) Döntés a hosszúpályi háziorvosok kérelmével kapcsolatban  
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Berényi András polgármester 
Felkéri a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elnökét az 
előterjesztés véleményezésére. 
 
Szabó István, a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke 
A pénzügyi bizottság javasolja a beadvány elutasítását.  
 
Berényi András polgármester 
A beadványt mindenki elolvasta. A két orvos 10 év után rádöbbent, hogy igen csak sok 
volt a rezsi eddig. Nem írják, hogy mennyit adjanak nekik vissza, hogy támogassák őket. 
Rossz volt a fűtés, rossz volt a világítás. A bizottság tehát elutasította. Van-e hozzászólás? 
Ha nincs, annyit elmond, hogy a két háziorvos most kap tőlünk 4.1 millió forint értékű 
műszert, eszközt, bútorzatot, laptopot stb. A rendelő és a váró illetve az egész épület fel 
lesz újítva. Klimatizálva, napelemmel a tetőn, fedett garázzsal veszélyes hulladék 
tárolóval. Műanyag nyílászárókat kap, külső szigetelést. Hozzáteszi azt is, hogy az épület 
továbbra az önkormányzat tulajdonát képezi. Éppúgy mint a műszerek meg az eszközök. 
Csak használatba adják át. Van köztük, a legértékesebb úgy hiszi, egy defibrillátor. Úgy 
tudja, hogy az orvosi ügyeleten van egy, de ők meg nem mindig vannak itt, csak este 
hattól reggel hatig. Így lesz egy új defibrillátor is a két orvosnak. Nyílván arra kérik őket, 
hogy olyan helyen tartsák ha bármelyikőjük rendel, hogy hozzáférhető legyen. A 
bizottság azt mondja, hogy elutasította a kérelmet. Aki a bizottság véleményével egyetért 
azt kéri kézfelemeléssel jelezze. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozta 545/14 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatban: 
 

67/2014. (VIII . 6 .) határozat  

a hosszúpályi háziorvosok kérelméről .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
hosszúpályi háziorvosok által benyújtott, költségátvállalásra vonatkozó 
kérelmet elutasítja. 
 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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5.) Döntés Harsányi Istvánné kérelmével kapcsolatban  
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Berényi András polgármester 
Megadja a szót a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökének. 
 
Szabó István, a Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke 
A szociális bizottság és a pénzügyi bizottság is tárgyalta a kérelmet. Nagyon sajnálja, de 
javasolja a kérelem elutasítását. Ezt nem tudjuk felvállalni, mert akkor mindenkit el 
kellene helyezni a Szociális Szolgáltató Központban. A a költségét nem tudják fedezni, és 
akkor be is zárhatják az otthonukat, mert nincs bevétel. Az állam meg nem fedezi a 
különbözetet. 
 
Berényi András polgármester 

Köszöni elnök úrnak. Takács Attila elnök úr. 

 
Takács Attila a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

Kiegészítésképpen a szociális bizottság valamennyi tagja már tudja, de a képviselőknek 
elmondja, hogy tisztán lássanak. Próbálták annak idején és az Önkormányzat vezetése is 
próbálta, hogy különbséget tesznek a helyiek és a más településről érkezők között. A 
helyieknek olcsóbban, a más településről érkezetteknek drágábban adták volna a 
szolgáltatást, de egyszerűen nem volt törvényes lehetőség ennek a kivitelezésére. Ezért 
nullszaldós költségvetés van kialakítva, ami pont fedezi ennek az intézménynek a 
működését. Amikor lehetőség lesz rá nyílván élni fognak azzal, hogy magasabb 
támogatás mellett esetleg a helyi tősgyökeres hosszúpályiaknak kedvezményt 
biztosítsanak. Legalább is az új képviselőtestület biztos, hogy ilyen módon fog 
gondolkodni. Sajnos, amit a kérelemben leírt a kérelmező, hogy ingatlanja is van, ezt sem 
tudják elfogadni; az, hogy valakinek van egy ingatlanja és azt majd később fedezetként az 
intézményre hagyja. Addig az Önkormányzatnak kell mellétennie a szükséges kiegészítő 
összeget. Tehát ahogy a képviselőtársak is mondták, ez egy lavinát indítana el. Sajnáljuk, 
tudjuk, hogy a hosszúpályi emberek nem nagy nyugdíjjal rendelkeznek, de ez így 
működik. Leírta a kérelmező azt is, hogy igényt tartott a házi segítségnyújtásra. Tehát, 
hogy pozitívumot is említsek, a házi segítségnyújtás, ami ingyenes napi egy-két órában 
idős személyek részére biztosítva van. Nyílván a kérelmező is ameddig tud él ezzel a 
lehetőséggel. Sajnos ha ez már nem elég, akkor a családtagoknak kell azt fölvállalniuk, 
hogy – nyilvánvalóan lehetőségek szerint – azt a 10-20 ezer forintos kiegészítést ami azt 
fedezi, hogy a térítési díjat teljes egészében ki tudja fizetni. 
 

Berényi András polgármester 
A kérelmező 3 hónappal ezelőtt már bement hozzá. Akkor elmondta neki, hogy a testület 
gyakorlatilag elfogadott a gondozási központba jutásához egy olyan alapszabályt, 
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tartalmazza, hogy a szerződést mi alapján lehet megkötni. Kiszámították, hogy mennyi a 
havi térítési díj, amit mindenkinek be kell fizetnie. A szociális törvény egyértelműen 
leszögezi, hogy a nyugdíjának a 80%-tól többet nem lehet elvenni, a 20% ott marad. Az ő 
esetében kiszámoltuk, hogy a 81 ezer valahány száz forintnak a 80%-a olyan 56 ezer 
valahány száz forint. A törvény nem írja elő, hogy a nyugdíjas nem rendelkezhet azzal, 
hogy a 20%-ot a két gyereknek odaadja, hogy pótolják ki. Kiszámolta, 14 000 forintot kéne 
a két gyereknek fejenként hozzátenni és akkor az anyuka jó helyen van, teljes ellátást kap.  
De nem tudják, mert keveset keresnek, nincs állandó munkahelyük. A kérelmező jelezte, 
hogy van 400 000 Ft. megtakarított pénze. Az 8-9 hónapra elég lenne. Ha bekerül, és még 
10-15 évig kap ellátást az intézményben, az havi 45 000 Ft kiadást jelent az 
önkormányzatnak; éves szinten félmillió forinttal támogatjuk őt egyedül. Ha évente 
félmillió, akkor tíz évre 5 millió forint. 15 évi ellátásnál 7,5 millió forint. Ha a két portáját az 
intézményre ruházza, 3,5-4 milliónál a kettő együtt nem ér többet. Akkor magukra 
haragítják a két gyereket. Elvették az anyjuknak a két portáját, az örökségtől 
megfosztották őket. Azt mondja, hogy ne teremtsenek precedenst, mert aki már bent 
van, azzal megkötötték a feltételeknek megfelelően a szerződést. Ha egy embernél 
megengedjük ezt utána sorban állás lesz, és olyan mértékű támogatást kérnek az 
Önkormányzattól, amit az nem tud kigazdálkodni. Annyit tudnak tenni, hogy a 
jelentkezőknél esetleg előnyben részesítik a hosszúpályi lakosokat. 
 
Szegedi Ferenc képviselő 

Meg fog itt oldódni ha Gottdienerék megcsinálják az új intézményt. 

 
Berényi András polgármester 

Nem fog megoldódni. Ha Debrecen hozza át az intézményt, akkor nincs semmi gond, 
mert akkor jön mindenki. Akkor hozzák az ápolókat és a többi alkalmazottat is. Legfeljebb 
aki Józsáról vagy Hajdúböszörményből jár oda az nem vállalja, hogy 50 km-t utazzon 
naponta illetve dupláját.  Akkor Hosszúpályiból kell vagy 10-15 ember. Meg kell 
parkgondozó, portás, éjjeli őr stb. Ha ebben külföldi lát fantáziát – márpedig 
Gottdienertől lehet tudni –Dunántúlon már olyan 6-7 vagy 8  hasonló intézmény már 
működik. Hasonló volumenű 150-200 férőhelyes és külföldiekre építették; németekre, 
osztrákokra. És a havi díj amit befizetnek az 1000 euró. Ha van 1300 euró jövedelme akkor 
állítólag a német kormány 1500 euróig kipótolja 200 euróval a nyugdíjasnak a díjat, ha 
igazolja, hogy van befogadó intézmény ahol élete végéig ellátják. 1000 eurót befizet 500 
euró a zsebpénze azaz 150 000 forint költőpénz és a befizetett összeg 300 000 forint. Itt 
meg 108 600 forint. Majdnem háromszorosa. Abból lehet uszoda, szauna meg biliárd 
terem stb. Meg lehet vinni busszal kirándulni őket.. 
 
Szabó István képviselő 

Másrészről itt lesz az agglomeráció, itt van a repülőtér, itt vannak a gyógyfürdők. 
Alattunk is itt van a 72 fokos meleg víz. Csak le kell fúrni 5 millió forintért és már ott a víz. 
 
Berényi András polgármester 

Csak ki kell építeni az infrastruktúrát. 
Aki egyetért a bizottságok által kialakított véleménnyel, mi szerint Harsányi Istvánné 
kérelmét elutasítja, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatot hozta Harsányi Istvánné kérelmével 
kapcsolatban: 
 

68/2014. (VIII . 6 .)  határozat  

Harsányi  Istvánné  kérelméről .  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Harsányi Istvánné, a Szociális Szolgáltató Központban történő kedvezményes 
elhelyezési kérelmét elutasítja. 
 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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6.)  Különfélék   
 
 
Berényi András polgármester 

A különfélékbe lenne egy tiszteletteljes kérése. Az ülés után szeretné, ha a képviselő-
testület kimenne megnézni a lelátót. 
A szennyvizes beruházás elindult. Két csapat viszi eddig, akit a kivitelező szerződtetett. 
Már vannak jelzések, vannak gondok, de a kivitelezővel együtt eddig mindent 
megoldottak. Megkérdezi Czirinkó Gyula képviselőt, kapott-e valamilyen jelzést ezzel 
kapcsolatban? 
 
Czirinkó Gyula képviselő 

Ezzel kapcsolatban, amit várták is, a lakosságnak egy része türelmetlen. A Hunyadi utcát 
tekintve is volt olyan, hogy egy nap kétszer vágtak egyéb vezetéket. Szalai Erika szerint 
hangosbemondó kellene. 
 
Berényi András polgármester 

Alpolgármester úr volt az ivóvíz minőség javító program megbeszélésén (hiszen ez annak 
a szerves része), Nyíradonyban pedig ő volt közreműködő szervezetnél a közbeszerzést 
bonyolító céggel és a projektmenedzsmenttel megbeszélésen. Megkéri alpolgármester 
urat, hogy számoljon be az elhangzottakról. 
 
Zara András alpolgármester 

Lényegében minden település beszámolt, hogy milyen stádiumban van, hogyan haladtak 
előre a beruházással. A területnek a műszaki felelősét behívatta a múlt héten 
csütörtökön, mivel jöttek olyan jelzések, hogy fennakadást okoznak a Hunyadi utcán. Volt 
olyan alvállalkozó, akinek az embere szándékosan tette a csőtörést. Az ásót dobta bele a 
csőhálózatba és ez 100 000 forintjába került a kivitelezőnek. Megkérdezt, hogy a Hunyadi 
utcán mikor lesz betemetve az árok, hiszen a vízminta meg a nyomáspróba még hiányzik. 
A jövő hét pénteket mondta augusztus 15-ét. A vízműtelepi fejlesztést lehet látni, hogy az 
épületet bővítik. Tartályok, szűrők, előszűrő tartályok be vannak állítva. Annak a 
beruházásnak a végső határideje jövő év április 30. Most a Hunyadi utca a legkritikusabb 
pont azt a jövő hét végére ígérték befejezni. Kedden lesz egy vízmintavételezés illetve ki 
lettek küldve arra a környékre szórólapok. Jövő hét 12-13-14-án három napig 9-14-ig 
vízszünetek lesznek.  
 
Berényi András polgármester 

A különfélékbe van e még hozzászólás? 
 
Czirinkó Gyula képviselő 

A falunapi polgárőrséggel kapcsolatban. Tavaly a kordonnal való kérdések merültek fel. 

 
Zara András alpolgármester 
Az három évvel ezelőtt volt. Tegnap volt egy egyeztetés. Ott volt a polgárőrség vezetője, 
a helyi őrsparancsnok, Végh Edit, Takács Attila, Fényi Imre ő. Ezekről beszéltünk. A 
kordonnak a kérdése nem vetődött föl. Az őrsparancsnok azt mondta, hogy anélkül is 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 9.000.000.-Ft összegű támogatást nyert térfigyelő 

kamerarendszer kiépítésére. Lefolytattuk a meghívásos eljárást, mely során három ajánlat 

érkezett be.  

Csatoltan megküldjük a beérkezett árajánlatokat. 

Mivel a Bíráló Bizottság 2014. augusztus 6-án délelőtt ül össze a testületi ülés napján, ezért a 

Bizottság véleményét az előterjesztésben nem tudjuk ismertetni, erre a testületi ülésen kerül 

majd sor. 

 

  …/2014. (VIII.6.) határozat tervezet 

Döntés a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban kivitelező kiválasztásáról 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésével …………………….. bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 
 















































































 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

Iktatószám: …/2014.     Napirend száma: 2. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. augusztus 6. napján tartandó 

rendkívüli ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés a Településrendezési Terv módosításával 

kapcsolatos kérelemről 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

 

Melléklet: előterjesztés 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mészáros Károly 5200 Törökszentmiklós, Szent István u. 45. sz. alatti lakos azzal a kéréssel 

fordult Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatához, hogy a Hosszúpályi, 1757 hrsz. alatti 

terület művelési ágát változtassák meg a jelenlegi belterületi besorolás helyett külterületi 

művelési ágú területté. 

Kérését azzal indokolta, hogy a területen mezőgazdasági tevékenységet kíván folytatni, a 

terület alapú támogatás megigénylésére viszont csak külterület esetében lesz lehetősége. 

Nyilatkozata szerint az átminősítéssel kapcsolatos költségeket vállalja. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

 

 
 

















 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

Iktatószám: …/2014.      Napirend száma: 3. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. augusztus 6. napján tartandó 

rendkívüli ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés a Hosszúpályi 545/14 hrsz. alatti területen 

tervezett beruházással kapcsolatban 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

 

Melléklet: előterjesztés 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gottdiener László, a Hosszúpályi 545/14 hrsz. alatti terület tulajdonosa kéréssel fordult 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatához. 

A tulajdonában lévő területen nagyobb volumenű beruházást terveznek, melynek vázlata az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérelme szerint Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületétől egy 

olyan támogató határozatra lenne szüksége, melyben a Képviselő-testület kimondja azt, hogy 

a beruházás esetleges megvalósításával egyetért, amennyiben pedig szükséges, a 

beruházásnak megfelelően módosítja a területre vonatkozó részét a Településrendezési 

Tervnek. 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására ezt követően pedig a 

határozat tervezet elfogadására. 

 

 

…/2014. (VIII.6.) határozat tervezet 

Döntés a Hosszúpályi 545/14 hrsz. alatti területen tervezett beruházással 

kapcsolatban 

1) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja a Hosszúpályi 545/14 hrsz. alatti területen megvalósuló beruházást a 

határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően. 

2) Az Önkormányzat vállalja azt, hogy amennyiben a beruházás megvalósítása 

szükségesség teszi, ennek megfelelően módosítja a település Településrendezési  

Tervét, azzal a kitétellel, hogy a módosítással járó költségek a kérelmezőt terhelik. 

3) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata kezdeményezi azt, hogy a tervezett 

beruházás kerüljön be a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepcióba. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 
 






