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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  
 

2014. augusztus 28-án (csütörtök) du. 1400 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.) Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 
 

 
2.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
 
3.) A nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak 

megválasztása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 
 
4.) Különfélék 

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
 
Hosszúpályi, 2014.  augusztus 22. 
        

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. augusztus 28-i   

r e n d e s  üléséről. 
 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András    alpolgármester  

                                  Czirinkó Gyula 

 Miléné Fényi Györgyi    

 Muszka Sándor Vincze   

 Szabó István 

                                  Szegedi Ferenc 

 Takács Attila     

  

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Igazolt távollét miatt hiányzott: Kiss Csaba képviselő 

Az ülésen a meghívottak közül megjelent: Fekete György díszpolgár 

Jegyzőkönyv-vezető :  Pozsonyi Ákos 

 
Berényi András polgármester 

Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Zara András alpolgármester urat, dr. Széles 
Szabolcs jegyző urat és Pozsonyi Ákost, mint az ülés jegyzőkönyvezetőjét. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, a kilenc főből hatan vannak jelen, három 
képviselő jelezte, hogy később csatlakozik az üléshez. Az ülést megnyitja. 
Elmondja, hogy mivel közeledik az önkormányzati választás kér mindenkit, hogy a 
testületi ülést senki se használja kampánycélokra, maradjanak az előterjesztett napirendi 
pontok megtárgyalásánál. Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Kéri, hogy aki 
a napirendi pontokat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangúlag – elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat az alábbiak szerint: 
 
NAPIREND 
 

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
2.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
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3.) A nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak 
megválasztása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 
4.) Különfélék 
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1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

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

Elmondja, hogy a vártnál jóval több esemény történt a nyár folyamán, így a jelentés is elég 
hosszú lett. Ezt a szokásoknak megfelelően felolvassa. 
1.1 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 28-án,  

Hegyközpályi testvértelepülésünk Falunapi rendezvényén vett részt.  
1.2 Ugyanezen a napon tartotta a Hosszúpályi Mazsorett csoport az évzáró 

rendezvényét a Bem József Művelődési Ház kultúrtermében.  
1.3 A szennyvizes beruházással kapcsolatban július 2-án tartottunk kooperációs 

megbeszélést. Majd ezt követően a felelős műszaki mérnök tartott egyeztetést a 
kivitelezők és a szolgáltató műszaki szakembereivel. 

1.4 Berényi András polgármester és Zara András alpolgármester 2014. július 10-én 
egyeztető megbeszélést tartott, a Fundamenta Debreceni Kirendeltség igazgatójával 
Varga Péter Úrral. A megbeszélés témája volt, az LTP - s szerződések esetleges 
megszüntetésének lehetősége, illetve a megszüntetések feltételei.  

1.5 A Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlése 2014. július 11-én ülésezett. Az 
egyetlen napirendi pont a küldöttgyűlésen, a társulat végelszámolással történő 
megszüntetése vonatkozásában meghozott társulati határozat szövegszerkezetének 
pontosítása volt. 

1.6 A Hosszúpályi és környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati Társulat Társulási 
Tanácsa, ülést tartott 2014. július 16-án. Az ülés fő napirendi pontja volt, a BM önerő 
alapból, a szennyvizes beruházáshoz szükséges teljes, azaz 100 %- os önerő 
megigényléséről szóló határozat meghozatala.  

1.7 Az orvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázat részét tartalmazó orvosi műszerek 
és a szükséges bútorok beszerzése és leszállítása nagy részben 2014. július 17-én 
megtörtént. 

1.8 A Bem József művelődési – ház kultúrtermében, 2014. július 17-én lett megrendezve 
Balán Éva helyi festő képkiállítása.  

1.9 A Debreceni Egyetem építészeti örökségünk felkutatásával és megóvásával 
foglalkozó hallgatói csoport, 2014. július14-18 közötti időben, ifj. Barabás Lajos építész 
előadó, tanár vezetésével kutatómunkát végeztek Hosszúpályiban. A kiszemelt 
épület a Nagy utca 10 szám alatti Faragó féle porta volt.   

1.10  A helyi Galambász Egyesület 2014. július 20-án, a vadászháznál tartotta meg a 
szokásos éves közgyűlését. 

1.11  A szennyvizes beruházással kapcsolatban, 2014. július 24-én utaztam Budapestre a 
közbeszerzést bonyolító kft, valamint a projektmenedzsment képviselőivel 
egyeztetés végett. Az egyeztetés számunkra vonatkoztatva kimondottan pozitív 
hozadékkal zárult.  

1.12  Ugyan ezen a napon tartotta a társulási tanács ülését Nyíradonyban, a Kelet- 
Hajdúsági Ivóvízminőség –Javító Program keretében a Társulási Tanács. A Társulási 
Tanácsülésre meghatalmazást adtam Zara András alpolgármester úrnak, hogy az 
ülésen teljes jogkörrel képviselje Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát.    
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1.13  A PIU és a műszaki szakembereknek, kooperációs ülés lett megtartva 2014. július 30 -
án  a polgármesteri hivatal tanácstermében. 

1.14  A szennyvizes beruházással kapcsolatosan, 2014. augusztus. 4- én személyes 
egyeztetést kezdeményeztünk Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezetővel, 
a Hajdú-Bihar Megyei Nemzeti Adó és Vámhivatal főigazgatójával. Az egyeztetés fő 
témája volt, a beruházás során, a társulás által kifizetett ÁFA visszaigénylésének 
jogosultsága volt.  

1.15  A képviselő-testület 2014. augusztus 6-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott.  
Az ülésen döntés született a pályázat útján elnyert térfigyelő kamera rendszer 
kiépítésével kapcsolatban.  

1.16  Két hét eltelte után, 2014. augusztus 13-án ismét megrendezésre került a szennyvíz 
beruházással kapcsolatban a Kooperációs Megbeszélés.  

1.17  A Hosszúpályi Falunapok nyitórendezvényére augusztus 14-én került sor, amikor a 
művelődési ház kultúrtermében megnyitottuk a gobelin kiállítást.  

1.18  Közvetlen a Hosszúpályi Falunapok rendezvény megtartása előtt augusztus 15-én 
került sor, a Bődi István Falumúzeumban, a „Hosszúpályi térképeken 1750 – 1950 
évek között” címet viselő kiállításra.   

1.19  Ugyan ezen a napon tartottunk ünnepi testületi ülést, az augusztus 20-i nemzeti 
ünnepünk tiszteletére.  

1.20  A Hosszúpályi Falunap 2014. augusztus 16-án lett megrendezve. A fogatosok és a 
motorosok felvonulását követően, a sportcentrumban került sor a falunapi 
rendezvény hivatalos ünnepélyes megnyitására. Ezt követte a sportcentrumban 
megépült 300 férőhelyes, fedett lelátó ünnepélyes avatása. Az avató ünnepségen 
jelen volt, és beszédet mondott Tasó László államtitkár úr is. A meghívott vendégek 
között ott voltak a lelátó építésében részt vevők, kivitelezők, tervezők, műszaki 
ellenőrök, szponzorok és a Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója és 
tiszteletbeli elnöke is. A sportcentrumban a délelőtti program, a Hosszúpályi öregfiúk 
és a DVSC öregfiúk csapatának barátságos labdarúgó mérkőzésével zárult. Az egész 
falunapi rendezvény a nagyon szép tűzijátékkal zárult.   

1.21  Az orvosi rendelő felújításának részeként, 2014. augusztus 18-án, megérkeztek a még 
hiányzó orvosi műszerek és eszközök. Dr. Gyulai Julianna háziorvos, ekkor már át is 
vehette használatra, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után a részére 
beszerzett műszereket, eszközöket.  

1.22  A Hosszúpályi Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja 2014. június. 20- án Szeghalmon 
vett részt, a VI. Országos Szenior Táncversenyen, ahol 38 csapat versenyzett. A 
mieink a harmadik helyen végeztek, így bronzminősítésben részesültek. Gratulálunk 
nekik!   

1.23  A Hosszúpályi Öregfiúk labdarúgó csapata 2014. augusztus 23-án vett részt a 
Nagyvárad melletti Biharpüspökiben megrendezésre kerülő „Balla Sándor Labdarugó 
Emléktornán”. A Hosszúpályi csapat immár második alkalommal nyerte meg a tornát, 
és hozta el a vándorkupát. A vándorkupa elnyerése mellett, elhoztuk a gólkirálynak,- 
a legjobb kapusnak,- és a legtechnikásabb játékosnak járó kupát és oklevelet is. 
Gratulálunk a csapatnak!  

Befejezi a polgármesteri jelentést, várja a hozzászólásokat. 
 
Zara András alpolgármester 
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Elmondja, hogy a nyár mindig a fejlesztésekről is szól, a polgármesteri jelentés 12. 
pontjával kapcsolatban szeretne kiegészítést tenni, mert mint köztudott zajlik a 
településen az ivóvízminőség javító program, főleg a Hunyadi utcán látható igazán ez a 
munka, ahol főgerincet cserélnek. A lakosok eléggé türelmetlenek, joggal, mivel elég 
régóta nyitva van az árok. Ez most az önkormányzat kérésére van még nyitva. Az 
ivóvízminőség javító program keretében 15 új bekötésre van lehetőség, de az 
önkormányzat megrendelte a vízműtől valamennyi vízbekötés cseréjét, ez összesen 54 
bekötés, azért, hogy ha már nyitva a főgerinc, akkor az összes bekötési pont legyen 
kicserélve, így ezen az utcán teljesen fel lesz újítva a vízvezeték hálózat és elkerülhetjük 
azt, hogy ha rövidesen sikerül leaszfaltoztatni az utat, akkor nem kell majd feltörni. A 
folyamatban lévő szennyvízberuházással kapcsolatban kéri a lakosok türelmét. Ha 
valakinek problémája van a bekötésekkel kapcsolatban, a kivitelező egy irodát bérel a 
településen, a művelődési házban, reggel fél nyolctól délután négyig ott vannak, nekik 
lehet jelezni a problémákat, ők tudnak intézkedni az ügyben.  
A fejlesztésekről szeretne még pár mondatban beszámolni. Először is a lelátó elkészültét 
emeli ki, ami főleg MLSZ és TAO-s pályázatokból valósult meg, nagyon kicsi az a rész, amit 
az önkormányzatnak hozzá kellett tennie. A műszaki csoport a lelátó előtti járdát 
készítette el, illetve a fémszerkezet festését végezték el. A közfoglalkoztatottak is részt 
vettek a munkában, így valósult ez meg. További fejlesztések voltak az óvodában, két 
csoportszoba teljesen felújításra került, a villanyvezetékek, padlózat, nagyon szépek 
lettek. A hullám utca felőli csoportszobákat érintette a fejlesztés. Összesen hat 
csoportszoba kapott új laminált padlózatot. A kazánház mögötti kerékpártároló kapott 
még új tetőt. Az iskolában is végeztünk fejlesztéseket, annak ellenére, hogy ugye most az 
önkormányzat nem fenntartója az intézménynek. A helyzet viszont megkövetelte, hogy 
lépjünk az ügyben. Az iskolai tornateremről van szó. A tetőszerkezete sérült, a teljes 
felújítás több millió forintba kerülne, erre nincs pénz. Egy dupla fólia réteggel viszont 
évekre megoldották a beázási problémát. Belülről a beázás nyomait sikerült eltüntetni. A 
padlózat fel volt puffadva, ezt is cserélni kellett. Ez is cserélve lett, a legerősebb laminált 
parketta került lehelyezésre, ami csúszásgátló is, reméljük sokáig bírni fogja. Elmondja, 
hogy a hosszúpályi gyerekek miatt fontos volt elvégezni ezeket a feladatokat. Kiemeli 
Fekete György közfoglalkoztatottak, akit a tankerület foglalkoztat, több termet is 
egymaga festett ki, szép munkát végzett. Az iskola konyhájában is történtek felújítási 
munkálatok. Sikerült normalizálni a helyzetet. A héten a festést befejeződött, a 
hűtőkamra is felújításra került a lehetőségekhez képest. A kiadó pult is átalakításra került. 
Rozsdamentes székek is megrendelésre kerültek, amiken edényeket szoktak tárolni, a 
meglévők nagyon rossz állapotban voltak. A szociális földprogramot említi még, 
augusztusban végre beindult 15 fővel, a megszokottak szerint az intézményi konyhákra 
termelnek. 1,5 millió forintot sikerült nyerni eszközökre, vetőmagra, fóliasátorra. 
Megemlíti még a két START munkaprogramot, mindkettő augusztus 1-én indult, az egyik 
november 0-ig, a másik december végéig tart majd. Az egyiknek a keretében 1,5 millió 
forint értékben betonelemek gyártására van lehetőség belvízelvezető rendszerek 
felújítására, a másik program keretében járdafelújítás a cél, 65 m3 sóder és a hozzá 
szükséges cementet sikerült megnyerni. A két program keretében összesen 45 embert 
tudnak alkalmazni.  
A tájház területén is történtek fejlesztések, antik hatású tégla burkolat került lehelyezésre 
a kaputól a hátul megépült filagóriáig, ami szintén most készült a nyár folyamán, illetve 
mosdó került kialakításra a ház és a melléképület közötti rész beépítésével. Ez az új rész is 
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nád borítást kapott. Itt összesen 1,7 millió forint állt rendelkezésre a fejlesztésekhez. A 
volt vadászház területén az áramellátásban merültek fel problémák, feszültségnövelést 
kellett kérnünk trafócsere miatt, elég hosszadalmas volt az eljárás, de szerencsére már 
készen van, a trafó átkerült a vadászház területére. A hivatal előtti park újra lett füvesítve, 
ezt is közmunkaprogramban részt vevők készítették. Öntözőrendszer került beépítésre a 
területen, amely nem önkormányzati pénzből történt, hanem egy felajánlás keretében 
történ a fejlesztés. 
A település központjában a katolikus templom előtti kegyeleti parkban díszburkolat 
került lehelyezésre, helyi értékteremtő pályázatból valósult meg, ez biztosította a 
burkolati elemeket, a lehelyezése pedig önerőből történt. Az Erdő utcán hiányzik egy 150 
m-es járdaszakasz, ez is pótlásra került. Ennyivel szerette volna kiegészíteni a 
polgármesteri jelentésben elhangzottakat. 
Még egy bejelentéssel kíván élni, úgy mint a helyi FIDESZ alapszervezet egyik alelnöke 
kívánja tájékoztatni a képviselő-testületet és a lakosságot arról, hogy a FIDESZ kizárta 
soraiból Muszka Sándor Vincét, így ő most már, mint független képviselő vesz részt az 
ülésen.  
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni alpolgármester úrnak a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy a Megyei 
Önkormányzatnál leadott fejlesztési elképzelések között Hosszúpályiban első helyre az 
iskola felújítását tették a kérésére, ez mindenképpen biztató a későbbi fejlesztési 
lehetőségek miatt. Kéri Miléné Fényi Györgyi képviselő asszonyt, hogy, mint pedagógus 
tolmácsolja a jó hírt igazgató úrnak. 
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

Elmondja, hogy úgy gondolja, hogy a kizárását a FIDESZ-ből nem kellett volna itt az ülésen 
megemlíteni, ő nem fog visszaélni azzal, hogy korábban FIDESZ tag volt, a polgármester 
jelölti kampányában függetlenként hirdeti magát. Még júliusban levelet írt Orbán 
Viktornak, ebben közölte a döntését. Elmondja, hogy sok emberrel beszél, akik kérdezik, 
hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban még vissza nem fizetett 21.000.-Ft-ot mikor 
kaphatják vissza, vagy mi történik ezzel az összeggel.  
 
Berényi András polgármester 
Elmondja, hogy a polgármesteri jelentésben már kitért erre a témára csak a képviselő úr 
késve érkezett, ezért nem hallotta, hogy egyezettek már a Takarékszövetkezettel, hogy 
olyan megoldást találjanak ki közösen, ami a lakosok számára is legelőnyösebb.  
 
Zara András alpolgármester 

Elmondja, hogy minden lakos megkapta levélben a tájékoztatást arról, hogy további 
befizetéseket már nem kell teljesíteni. A 21.000.-Ft ingatlanonként azért lett visszatartva, 
mert egyelőre nem ismert, hogy a fennmaradó önerő mekkora lesz, lesz e egyáltalán 
önerőre szükség. Ebben az ügyben még várják az értesítést. A bennmaradó összegről a 
Küldöttgyűlés jogosult majd dönteni. Valószínűleg úgy döntenek majd, hogy kerüljenek 
visszafizetésre a maradék összegek.  
 
Berényi András polgármester 

Egy lakos kereste meg azzal kérdéssel, hogy a szennyvízberuházás keretében a belső 
bekötést is a kivitelező fogja végezni. Felvették a kapcsolatot az illetékesekkel, nagy 
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tételben fogják kiszállítani a szükséges csöveket a településekre, nem az 
önkormányzattól, hanem ettől az értékesítőtől lesz majd lehetőség vásárolni csövet 
kedvezményes áron, akik házhoz is szállítják a megrendelt csöveket. Ebben az 
önkormányzat csak, mint közvetítő vesz részt, csöveket nem fog forgalmazni, csak 
közbenjár abban, hogy a lakosok kedvezőbb áron szerezhessék be a bekötéshez 
szükséges csöveket. 
Megkérdezi, hogy a polgármesteri jelentéshez van-e még valakinek hozzászólása. 
 
Szegedi Ferenc képviselő 

Arra a problémára hívja fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül lehet oda tenni a csatorna 
bekötést, ahová a lakos szeretné, mert éppen útban van a gázóra. Ilyen esetben 
érdemesebb odébb tenni a gázórát, mert egyébként nagyon megnövekedne a kivezető 
csatorna hossza, ami a lefolyásnak sem túl kedvező.  
 
Berényi András polgármester 

A műszaki szakember minden lakossal előzetesen egyeztet. Vannak szabályok, amiket 
figyelembe kell venni, például a villanyoszlopok, vagy, hogy két szemközti szomszéd 
bekötése nem lehet egymással teljesen szembe. Van olyan eset is, hogy egy lakos a 
szomszédja területén vezeti végig a csatornáját, mert ott a legrövidebb az útja a 
csatornának. Ez működőképes lehetőség, csak a szomszédnak kell hozzájárulnia és 
szolgalmi jogot kell bejegyezni az ingatlanra. Van tehát megoldás. 
 
Szegedi Ferenc képviselő 

Az Alkotmány utcáról jelezték, hogy ott a munkások egyszerűen csak ledobják a csöveket 
az árokba és betemetik, nem nézik a cső esését.  
 
Berényi András polgármester 

A műszaki szakemberek kéthetente egyeztetnek személyesen, van műszaki mérnök, övé 
a felelősség, az állampolgár nem feltétlenül van tisztában azzal, hogy az adott szakasz 
gravitációs, vagy nyomott lesz, mert ott nem is kell lejtése legyen a csőnek.  
 
Szegedi Ferenc képviselő 

Elmondja, hogy neki a lakosok szóltak, jóindulatból szólt.  
 
Zara András alpolgármester 

A műszaki szakemberek ott vannak az irodájukban, Beke Péter, Horváth Ferenc és Löki 
Zsolt, ők minden kérdésre választ fognak adni. Nekik vannak alvállalkozóik, értük is ők 
tartoznak felelősséggel.  
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

Szerinte Szegedi Ferenc képviselőnek van igaza, mert nem a főgerincről beszélt a 
képviselőtársa, hanem arról a szakaszról, ami a főgerinctől megy az ingatlan felé. Ott nem 
biztos, hogy jó lesz, ha nincs lejtése a csőnek. 
 
Berényi András polgármester 

A művelődési házba kell menni a szakemberekhez, nem a polgármesterhez, ebben sem a 
polgármester, sem a képviselők nem tudnak érdemben nyilatkozni. Egyeztessen a lakos a 
műszaki szakemberekkel. 
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Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Képviselőként mondhatják azt, hogy mi a teendő ilyen probléma esetén, a lakos nincs a 
megfelelő információk birtokában. A Hunyadi utca problémájához szeretne hozzászólni. 
A lakosok összemosták a két beruházást, ami az utcában folyik. Még nem a csatorna 
program, hanem az ivóvízminőségjavító program folyik. A lakosok nagyon türelmesek 
voltak, mert nagyon elhúzódott a beruházás, miközben a kivitelező láthatóan csak 
nagyon keveset dolgozott ezen idő alatt. A Hegyközpályi falunaphoz szeretne 
hozzászólni annyiban, hogy magyarságtudatból nagyon szép leckét kaptunk ott. A 
falunapi rendezvényről annyit szeretne mondani, hogy nagyon szépen zajlott a 
rendezvény. Csütörtökön és pénteken nagyon bensőséges és szép programok zajlottak. 
A szombati programok pedig igazán nagy tömeget vonzott. Keresik az egyéniségét a 
programnak. Az értéktár bizottság munkája is ebbe az irányba megy. Tizenhat éve ők 
találták ki a falunapot, azt, hogy mi legyen a hosszúpályi falunap specialitása úgy érzi még 
mindig nem sikerült megtalálni. Szeretné köszönetét kifejezni azoknak, akik részt vettek a 
falunap előkészítésében, lebonyolításában. Ő a maga nevében megköszöni a segítséget, 
közreműködést. Örül, hogy az orvosi rendelő pályázat keretében az orvosi eszközök 
átadása megtörtént. A lelátó átadásának is nagyon örül a sportot kedvelő lakosság. 
Egyetlen fájdalma, hogy a kóbor állatok helyzetének javításában még nem történt 
előrelépés. 
 
Zara András alpolgármester 

Ő is megköszöni mindenkinek a segítségét. Elmondja, hogy az önkormányzat a falunapra 
egyetlen forintot sem biztosított, minden felajánlásokból jött össze, megköszöni külön 
polgármester úrnak, hogy nagyon sok támogatót szerzett a falunapnak. Köszöni a helyi 
vállalkozóknak is. Sokan elmondták lakosok, hogy nagyon szeretnék látni Hegyközpályit. 
A szüreti napok szeptember 13-án lesz, esetleg oda lehetne szervezni egy utat és akkor a 
lakosok is részt vehetnének ezen.  
Átveszi az ülés vezetését, mert polgármester úr elhagyta a termet. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 
Ki szeretnék szélesíteni a testvértelepüléssel a kapcsolatot, táboroztatás is szóba jöhet, 
lakossági szinten is érdemes lenne tovább lépni. Neki is többen jelezték, hogy 
szeretnének ellátogatni Hegyközpályiba. 
 
Fekete György díszpolgár 

Az ivóvízjavító programmal kapcsolatban elmondja, hogy jó dolog, mert Hosszúpályiban a 
vízben sok az arzén, csecsemőknek nem is nagyon szabad adni. A Honvédség letette azt a 
tartályt, de az nem igazi megoldás. A szennyvízzel kapcsolatban a lakosokat mindenről 
tájékoztatni kell, oda kell figyelni, hogy ne járjunk úgy mint Mikepércs. A buszmegálló a 
központban, már több napja ott van néhány térkő, nincs megcsinálva, ha valaki abba 
belelép kitörik a lába. Sok buszmegállót építettek az utóbbi időben, ilyennek nem 
szabadna megtörténni, hogy ott marad az a lyuk, mert balesetveszélyes. A szüreti 
mulatság jó kiinduló pont lehetne valami helyileg sajátos rendezvényhez. Hosszúpályiban 
volt hagyománya a borkészítésnek is, ez is lehetne. 
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Berényi András polgármester 

Van nekik otthon még egy régi nagyméretű taposó kád, meg egy régi urasági prés, azt ő 
szívesen felajánlja a következő ilyen rendezvényre.  
 
Zara András alpolgármester 

A hosszúpályi vízben ezek az anyagok mindig magasabb arányban voltak jelen, de az, 
hogy most is magasak az annak a következménye, hogy az uniós értékhatárokat kell most 
már alkalmazni, amely szerint magasak lettek ezek az értékek. Ezért történik a fejlesztés a 
vízműtelepen. A víz már szűrt állapotban kerül majd a csövekbe a fogyasztókhoz. 
 
Berényi András polgármester 

Elmondja, hogy a jelenlegi polgármesteri jelentés tárgyalása volt eddig a leghosszabb, egy 
óra negyvenöt perc. Bízik benne, hogy a hátralévő előterjesztések már nem húzódnak 
majd el ennyire. 
Mivel más hozzászólás nincs, megkéri a Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri 
jelentés elfogadásáról az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt szavazzanak. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – a polgármesteri jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel az alábbi 
határozatban elfogadta. 
 

69/2014. (VIII. 28 .)  határozat  
a polgármesteri jelentés elfogadásáról .  
Hosszúpályi Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri 
jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta. 

     Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő: azonnal 
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2.) A helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

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

Megkéri jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Széles Szabolcs jegyző 

A választási eljárásról szóló törvény előírja, hogy a választást megelőzően legkésőbb a 42-
ik napon meg kell választani a Helyi Választási Bizottság tagjait. Ez a határidő 2014. 
augusztus 31. napja. Az előterjesztésben szereplő személyek személyes egyeztetést 
követően váltak jelöltekké, mind köztiszteletben álló hosszúpályi polgárok, többségük 
már korábban is részt vett ilyen jellegű munkában. Ismerteti a HVB tagjainak jelölt 
személyeket a képviselő-testülettel. Kiss Imréné Hosszúpályi, Táncsics u. 7. sz. alatti lakos, 
Gali Ferenc Hosszúpályi, Földvár u. 30. sz. alatti lakos, Patai Andrásné Hosszúpályi, Lovas 
u. 20. sz. alatti lakos, póttagoknak jelölt személyek Szilágyi Károlyné Hosszúpályi, 
Damjanich u. 40/A. sz. alatti lakos, Szálkai Sándorné Hosszúpályi, Nagy u. 2-4. sz. alatti 
lakos. 
 
Berényi András polgármester 

Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak jelölt személyeket 
határozatával elfogadta. 
 

70/2014. (VIII. 28 .) határozat  
a helyi választási  bizottság tagjainak megválasztásáról .  

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§-a alapján a Helyi Választási 
Bizottság tagjainak és póttagjainak a következő személyeket választja meg: 
 
Tagok:  
 
1) Kiss Imréné Hosszúpályi, Táncsics u. 7. sz., 
2) Gali Ferenc Hosszúpályi, Földvár u. 30. sz., 
3) Patai Andrásné Hosszúpályi, Lovas u. 20. sz. 
 
Póttagok:  
 
1) Szilágyi Károlyné Hosszúpályi, Damjanich u. 40/A. sz. 
2) Szálkai Sándorné Hosszúpályi, Nagy u. 2-4. sz. 

 
Felelős: DR. SZÉLES SZABOLCS jegyző 
Határidő: értelemszerűen    
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3.) A nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
tagjainak megválasztása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

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

Felkéri dr. Széles Szabolcs jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést a képviselő-testülettel. 
 
dr. Széles Szabolcs jegyző 

Szintén a választási eljárásról szóló törvény írja elő, hogy azokon a településeken, ahol az 
adott nemzetiséghez tartozók száma eléri vagy meghaladja a 25 főt, nemzetiségi választást 
kell tartani. Hosszúpályi is ebben a körbe tartozik, hiszen a roma nemzetiségű lakosok száma 
meghaladja a 25 főt. Mint a Helyi Választási Iroda vezetője határozatban kijelölte a 
nemzetiségi szavazókör helyét. Ez ebben az évben a Művelődési Ház könyvtára. Azért nem a 
korábbi ifjúsági klub, mivel az az épületrész nem akadálymentesített, az előírás szerint 
viszont annak kell lennie a szavazókörnek. 
Szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni itt is, akik lebonyolítják a választást. Ebben az 
esetben öt rendes tag és két póttag megválasztására van szükség, mert a jelölőszervezetek 
a nemzetiségi választás esetében nem küldhetnek delegált tagokat a szavazatszámláló 
bizottságba, itt a választott tagoknak önmagukban kell kiadniuk az öt fős létszámot. A két 
póttag pedig akkor jut szerephez, ha valamelyik tag nem tudna részt venni a munkában. 
Valamennyi jelölt személy vállalta a felkérést, szívesen részt vesznek ebben a munkában. A 
jelölt tagok Gáspár Gyuláné Hosszúpályi, Dózsa Gy. u. 16. sz.,Csarnai Sándorné 
Hosszúpályi, Világos u. 17. sz., Zara Tiborné Hosszúpályi, Árpád u. 22. sz., Szegedi Imréné 
Hosszúpályi, Kertész u. 19. sz., Horváth Imre Hosszúpályi, Kertész u. 7. sz. alatti lakosok, 
póttagok Tarcza Gyuláné Hosszúpályi, Hunyadi u. 9. sz. és Nagy Imréné Hosszúpályi, 
Szabad u. 2/A. sz. alatti lakosok. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a határozat tervezet ismertetését, megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy 
amennyiben nincs észrevételük szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangúlag – a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak jelölt 
személyeket határozatával elfogadta. 
 

71/2014. (VIII. 28 .)  határozat  
a nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság 
tagjainak megválasztásáról .  

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak a 
következő személyeket választja meg: 
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Tagok: 
 
1) Gáspár Gyuláné Hosszúpályi, Dózsa Gy. u. 16. sz., 
2) Csarnai Sándorné Hosszúpályi, Világos u. 17. sz., 
3) Zara Tiborné Hosszúpályi, Árpád u. 22. sz., 
4) Szegedi Imréné Hosszúpályi, Kertész u. 19. sz., 
5) Horváth Imre Hosszúpályi, Kertész u. 7. sz. 
 
Póttagok: 
 
1) Tarcza Gyuláné Hosszúpályi, Hunyadi u. 9. sz., 
2) Nagy Imréné Hosszúpályi, Szabad u. 2/A. sz. 

 
 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Széles Szabolcs jegyző 
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4.)  Különfélék  
 
Berényi András polgármester 

A különfélék napirendi pontra térnek rá. Két kérelem érkezett az önkormányzatnak címezve, 
az egyik Miklósné Nyilas Erzsébet hosszúpályi lakos kérelme. Az egyik kérése az, hogy 
legyen Hosszúpályiban szolgáltató ház. Működik Hosszúpályiban a Művelődési ház, az 
megfelelő teret ad valamennyi hosszúpályi lakosnak, aki szeretne valamiben részt venni, 
nagyon sok csoport működik ott. A másik pedig a kóbor kutyák ügye. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Valószínűleg nem ismeri a szolgálati utat, mert ezzel a kéréssel nem hozzánk kellett volna 
fordulni, a Művelődési házban tudnak ebben a leginkább segíteni, hogy helyet biztosítsanak 
az ötletének.  
 
Zara András alpolgármester 

Ő azt a segítséget kérné, hogy a településen élő különböző szakemberek teret kapjanak a 
tevékenységük gyakorlásához. Például lenne egy cipész, egy rádió, tévé szerelő, egy 
mosógépszerelő. Elmondta a lakosnak, hogy a településen van hasonló szervezet, az IPOSZ, 
az ő tulajdonukban lévő épületben lenne helye szakembereknek.  
 
Berényi András polgármester 

Már korábban is felvetődött egy úgynevezett városgazdálkodási kft. létrehozása, csak 
kérdéses, hogy mennyire lenne ez gazdaságos.  
 
Fekete György díszpolgár 

A helyi ipartestület azért is bővíti az épületet, hogy ilyen tevékenységekhez helyet 
biztosítson. Ezt az önkormányzat nem biztos, hogy felvállalhatja, mivel nagyon nagy 
költségekkel járna. Pályázni próbál az iparosok testülete, de eddig nem sok eredménnyel, 
pedig ez az épület betöltené a helyi lakosok ilyen jellegű igényeit.  
 
Berényi András polgármester 

Elmondja, hogy Havrilla Józseffel, aki a Helyi Ipartestület elnöke többször egyezettem, az 
ipartestület is tagjai a helyi Leader csoportnak, ezen a területen lehet esély arra, hogy 
pályázati pénzt nyerjenek el a bővítés befejezésére. 
A kóbor kutyákkal kapcsolatban már többször foglalkoztunk. Olyat nem tudunk bevállalni, 
hogy ne legyen Hosszúpályiban egyáltalán kóbor kutya. Ha a képviselő-testület partner 
benne, akkor meg lehet próbálni pályázni egy kutyamenhely építésére, csak akkor be kell 
vállalni a fenntartással járó költségeket. A konyhákon keletkező maradékot oda lehetne adni 
a kutyáknak, mert azt nem tiltja a jogszabály. Számos költsége van egy ilyen menhely 
fenntartásának, ezekkel számolni kell. A legutóbb, amikor az önkormányzat elvitette három 
kutyát, a legközelebbi menhely, amelyik befogadta, az Püspökladány volt. Ha létrejönne ez a 
menhelyi itt helyben, javaslom, hogy csak hosszúpályi kutyákat fogadjunk be, mert különben 
hamar be fog telni máshonnan származó kutyákkal. Javasolja, hogy egy olyan választ 
fogalmazzanak meg, hogy amennyiben lehetőség lesz rá, az Önkormányzat itt helyben fog 
létrehozni kutyamenhelyet pályázati pénzből.  
A következő kérelem Kovács Ferenc Hosszúpályi, Bem u. 8. sz. alatti lakos kérése. A lakos 
levelében előadta, hogy a házát átadta a Nemzeti Eszközkezelőnek és ezentúl bérleti díjat 
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kell majd fizessen. Kérése az, hogy az Önkormányzat lehetősége szerint vállalja át tőle a 
bérleti díj fizetését.  
 
dr. Széles Szabolcs jegyző 

Ebben az esetben nem arról van szó, hogy egy magánszemélytől bérelt ingatlan után kell 
bérleti díjat fizetnie, hanem az állam felé kell ezt megfizetnie. Már ez egy nagy könnyebbség 
az esetében, hiszen az Eszközkezelő átvállalta a hitelét, a lakosnak „csak” a bérleti díjat kell 
fizetnie, ami alacsonyabb a korábbi törlesztő részletnél. A bérleti díj úgy lett megállapítva, 
hogy a lakos a jövedelmi viszonyai alapján ki tudja fizetni. Emellett a helyi szociális rendelet 
sem ad ilyen segítségnyújtásra lehetőséget. 
 
Takács Attila képviselő 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság valóban nem tárgyalta a kérelmet, de nem ismeretlen 
előttünk a kérelmező helyzete, mivel a bizottság a családsegítő szolgálattal karöltve 
korábban is segített a családnak ahogy tudott. Ruhákat is kaptak már. Sok más olyan család 
van a településen, akik hasonló helyzetben vannak, akik szintén joggal várhatnák el, hogy 
akkor támogassuk őket. Így ezt a kérelmet most nem tudják támogatni.  
 
dr. Széles Szabolcs jegyző 

Annak nem néztek utána, hogy jelenleg milyen támogatást kap már az önkormányzattól a 
kérelmező, de kiindulva a jövedelmi viszonyaiból, szinten biztosra vehető, hogy kap 
lakásfenntartási támogatást, persze ezt nem pénzben kapják, hanem valamelyik szolgáltató 
részére kerül átutalásra. 
 
Berényi András polgármester 

Elmondja, hogy a kérelmezőt tájékoztatni fogják arról, hogy eseti jelleggel kis összegű 
segélyt kérhet az önkormányzattól alkalmanként, ami segítséget jelenthet a számukra. 
 
Zara András alpolgármester 

Kérdezi polgármester urat, hogy a hulladékszállítási közbeszerzéssel kapcsolatban vannak-e 
új információk. Meglepő adat, de a idei évben a közmunkások közterületről már 1700 zsák 
szemetet szedtek össze, ami hatalmas költség az önkormányzatnak. Véleménye szerint 
ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy Monostorpályiban eléggé érdekes módon oldják meg 
a hulladékkezelést, a szelektív hulladékot sokan áthordhatják a hosszúpályi szelektív 
hulladékgyűjtőkbe.  
 
Berényi András polgármester 

Megemlíti, hogy még a februári testületi ülés polgármesteri jelentésében elmondta, hogy 
négy településből álló konzorcium jött létre Hosszúpályi, Hajdúbagos, Sáránd és Mikepércs 
részvételével, akik közösen közbeszereztetnek Mikepércs, mint konzorciumvezető 
irányításával. A nyár elején konzultált dr. Dászkál Tiborral, aki Mikepércs jegyzője, ő 
elmondta, hogy a közbeszerzési felhívás anyaga már készen van, viszont két másik település 
jelezte még, hogy szeretne csatlakozni a konzorciumhoz. Ezek a települések Létavértes és 
Kokad. A felhívásba őket is bele kell majd venni. Hosszúpályi olyan szempontból jó 
helyzetben van, hogy kértük a katasztrófavédelemtől a szolgáltató kijelölését, így január óta 
az AKSD, mint kijelölt szolgáltató viszi el a hulladékot. Persze az is elképzelhető, hogy senki 
sem fog jelentkezni a pályázatra, mert a jelenlegi feltételekkel eléggé veszteséges az 
üzemeltetése a hulladékelszállításnak és egyetlen cég sem akar úgy működni, hogy közben 
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veszteséget termel magának. Ha lejár a szeptemberi tartó kijelölés, biztosan meg lesz 
hosszabbítva a kijelölés a katasztrófavédelmen keresztül. Az állam nem fogja hagyni, hogy 
egyetlen településen is ne legyen megoldva a hulladékszállítás.  
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Ő is megerősíti azt, ami korábban már elhangzott, hogy a rendőrség előtti buszmegálló 
építésénél valóban mélyedések keletkeztek a járdában, ami balesetveszélyes. 
 
Berényi András polgármester 

Elmondja, hogy a testületi ülés végén fel fogja hívni a beruházás felelős műszaki vezetőjét és 
kéri, hogy a lehető legrövidebb időn belül javítsák ki a járdát az említett pontokon.  
 
Zara András alpolgármester 

Elmondja, hogy valószínűleg azért maradt nyitva ott az a hely, mert oda fog kerülni a 
felépítmény és nem akarták betemetni azért, hogy aztán újból ki kelljen ásni azt. Attól 
függetlenül meg fogják nézni. 
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

Kérdezi a választással kapcsolatosan, hogy a sóstói lakosok hogyan tudnak majd bejutni a 
választás napján a szavazóhelyiségbe.  
 
dr. Széles Szabolcs jegyző 

A választási eljárásról szóló törvény nem engedi a szervezett utaztatást a szavazásra, 
legfeljebb kilenc fős mikrobusszal lehet utaztatni a választókat, nagyobb létszámban 
azonban erre nincs lehetőség. A tavaszi választások során is a tanyagondnoki autóval 
oldották meg a dolgot, igény szerint az autó kiment, behozta a választókat, majd utána 
hazavitte őket. Ezt most is biztosítani tudják, amennyiben a sóstói lakosok időben igénylik 
ezt. 
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

Mozgóurnára is van lehetőség, de ez úgy tudom nem vonatkozik mindenkire. 
 
dr. Széles Szabolcs jegyző 

Erre csak azon személyek esetében van lehetőség, akik mozgásukban akadályozottak, vagy 
idősek és nehezen tudnak mozogni.  
 
Berényi András polgármester 

Ahogy tehát elhangzott a tanyagondnoki autó segít a választók beszállításában igény 
szerint. 
 
Zara András alpolgármester 

Elmondja, hogy voltak olyan igények a sóstói lakosok részéről, hogy járdát szeretnének. A 
lakosoktól az önkormányzat annyit kért, hogy a kertjük végénél lévő keskeny sávot 
takarítsák ki, mert akkor az önkormányzat a már erre előkészített és félretett járdalapokat le 
tudja helyezni. Sajnos azóta sem léptek semmit az ottani lakosok a saját érdekükben.  
 
 
 











Polgármesteri jelentés 

 

1.1 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 28-án,  

Hegyközpályi testvértelepülésünk Falunapi rendezvényén vett részt.  

 

1.2 Ugyanezen a napon tartotta a Hosszúpályi Mazsorett csoport az évzáró rendezvényét a 

Bem József Művelődési Ház kultúrtermében.  

 

1.3 A szennyvizes beruházással kapcsolatban július 2-án tartottunk kooperációs 

megbeszélést. Majd ezt követően a felelős műszaki mérnök tartott egyeztetést a 

kivitelezők és a szolgáltató műszaki szakembereivel. 

  

1.4 Berényi András polgármester és Zara András alpolgármester 2014. július 10-én egyeztető 

megbeszélést tartott, a Fundamenta Debreceni Kirendeltség igazgatójával Varga Péter 

Úrral. A megbeszélés témája volt, az LTP - s szerződések esetleges megszüntetésének 

lehetősége, illetve a megszüntetések feltételei.  

  

1.5 A Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Küldöttgyűlése 2014. július 11-én ülésezett. Az 

egyetlen napirendi pont a küldöttgyűlésen, a társulat végelszámolással történő 

megszüntetése vonatkozásában meghozott társulati határozat szövegszerkezetének 

pontosítása volt.  

 

1.6 A Hosszúpályi és környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati Társulat Társulási 

Tanácsa, ülést tartott 2014. július 16-án. Az ülés fő napirendi pontja volt, a BM önerő 

alapból, a szennyvizes beruházáshoz szükséges teljes, azaz 100 %- os önerő 

megigényléséről szóló határozat meghozatala.  

   

1.7 Az orvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázat részét tartalmazó orvosi műszerek és a 

szükséges bútorok beszerzése és leszállítása nagy részben 2014. július 17-én megtörtént. 

 

1.8 A Bem József művelődési – ház kultúrtermében, 2014. július 17-én lett megrendezve 

Balán Éva helyi festő képkiállítása.  

 

1.9 A Debreceni Egyetem építészeti örökségünk felkutatásával és megóvásával foglalkozó 

hallgatói csoport, 2014. július14-18 közötti időben, ifj. Barabás Lajos építész előadó, 

tanár vezetésével kutatómunkát végeztek Hosszúpályiban. A kiszemelt épület a Nagy 

utca 10 szám alatti Faragó féle porta volt.   

   

1.10  A helyi Galambász Egyesület 2014. július 20-án, a vadászháznál tartotta meg a szokásos 

éves közgyűlését. 

 

1.11  A szennyvizes beruházással kapcsolatban, 2014. július 24-én utaztam Budapestre a 

közbeszerzést bonyolító kft, valamint a projektmenedzsment képviselőivel egyeztetés 

végett. Az egyeztetés számunkra vonatkoztatva kimondottan pozitív hozadékkal zárult.  

 

1.12  Ugyan ezen a napon tartotta a társulási tanács ülését Nyíradonyban, a Kelet- Hajdúsági 

Ivóvízminőség –Javító Program keretében a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsülésre 

meghatalmazást adtam Zara András alpolgármester úrnak, hogy az ülésen teljes jogkörrel 

képviselje Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát.    

 

1.13  A PIU és a műszaki szakembereknek, kooperációs ülés lett megtartva 2014. július 30 -án  

a polgármesteri hivatal tanácstermében. 



1.14  A szennyvizes beruházással kapcsolatosan, 2014. augusztus. 4- én személyes egyeztetést 

kezdeményeztünk Terjékné Erdélyi Ágnes megbízott gazdaságvezetővel, a Hajdú-Bihar 

Megyei Nemzeti Adó és Vámhivatal főigazgatójával. Az egyeztetés fő témája volt, a 

beruházás során, a társulás által kifizetett ÁFA visszaigénylésének jogosultsága volt.  

 

1.15  A képviselő-testület 2014. augusztus 6-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott.  Az 

ülésen döntés született a pályázat útján elnyert térfigyelő kamera rendszer kiépítésével 

kapcsolatban.  

 

1.16  Két hét eltelte után, 2014. augusztus 13-án ismét megrendezésre került a szennyvíz 

beruházással kapcsolatban a Kooperációs Megbeszélés.  

 

1.17  A Hosszúpályi Falunapok nyitórendezvényére augusztus 14-én került sor, amikor a 

művelődési ház kultúrtermében megnyitottuk a gobelin kiállítást.  

 

1.18  Közvetlen a Hosszúpályi Falunapok rendezvény megtartása előtt augusztus 15-én került 

sor, a Bődi István Falumúzeumban, a „Hosszúpályi térképeken 1750 – 1950 évek között” 

címet viselő kiállításra.   

 

1.19  Ugyan ezen a napon tartottunk ünnepi testületi ülést, az augusztus 20-i nemzeti 

ünnepünk tiszteletére.  

 

1.20  A Hosszúpályi Falunap 2014. augusztus 16-án lett megrendezve. A fogatosok és a 

motorosok felvonulását követően, a sportcentrumban került sor a falunapi rendezvény 

hivatalos ünnepéjes megnyitására. Ezt követte a sportcentrumban megépült 300 

férőhelyes, fedett lelátó ünnepéjes avatása. Az avató ünnepségen jelen volt, és beszédet 

mondott Tasó László államtitkár úr is. A meghívott vendégek között ott voltak a lelátó 

építésében részt vevők, kivitelezők, tervezők, műszaki ellenőrök, szponzorok és a Hajdú-

Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség igazgatója és tiszteletbeli elnöke is. A 

sportcentrumban a délelőtti program, a Hosszúpályi öregfiúk és a DVSC öregfiúk 

csapatának barátságos labdarúgó mérkőzésével zárult. Az egész falunapi rendezvény a 

nagyon szép tűzijátékkal zárult.   

 

1.21  Az orvosi rendelő felújításának részeként, 2014. augusztus 18-án, megérkeztek a még 

hiányzó orvosi műszerek és eszközök. Dr. Gyulai Julianna háziorvos, ekkor már át is 

vehette használatra, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása után a részére beszerzett 

műszereket, eszközöket.  

 

1.22  A Hosszúpályi Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja 2014. június. 20- án Szeghalmon vett 

részt, a VI. Országos Szenior Táncversenyen, ahol 38 csapat versenyzett. A mieink a 

harmadik helyen végeztek, így bronzminősítésben részesültek. Gratulálunk nekik!   

 

1.23  A Hosszúpályi Öregfiúk labdarúgó csapata 2014. augusztus 23-án vett részt a Nagyvárad 

melletti Biharpüspökiben megrendezésre kerülő „Balla Sándor Labdarugó Emléktornán”. 

A Hosszúpályi csapat immár második alkalommal nyerte meg a tornát, és hozta el a 

vándorkupát. A vándorkupa elnyerése mellett, elhoztuk a gólkirálynak,- a legjobb 

kapusnak,- és a legtechnikásabb játékosnak járó kupát és oklevelet is. Gratulálunk a 

csapatnak!  

 

 

                                                                                                    Berényi András polgármester  
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Tárgy:  A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Melléklet: előterjesztés 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választásának lebonyolítása érdekében a települési önkormányzatok képviselő-

testületei megválasztják a helyi választási bizottságok tagjait. A helyi választási bizottságok a 

választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek az 

elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, 

törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás 

törvényes rendjének a helyreállítása. 

 

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§-a alapján a helyi választási bizottság 

három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, 

legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg. Személyükre a helyi 

választási iroda vezetője tesz indítványt.  A helyi választási bizottságnak csak a településen 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja. 

 

A helyi választási bizottság tagjaira, valamint póttagjaira a határozati javaslatban foglaltak 

szerint teszek javaslatot. 

 

…/2014.(VIII.28.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§-a alapján a Helyi Választási Bizottság tagjainak és 

póttagjainak a következő személyeket választja meg: 

 

Tagok:  

 

1) Kiss Imréné Hosszúpályi, Táncsics u. 7. sz., 

2) Gali Ferenc Hosszúpályi, Földvár u. 30. sz., 

3) Patai Andrásné Hosszúpályi, Lovas u. 20. sz. 

 

Póttagok:  

 

1) Szilágyi Károlyné Hosszúpályi, Damjanich u. 40/A. sz. 

2) Szálkai Sándorné Hosszúpályi, Nagy u. 2-4. sz. 

 

 

Határidő: értelemszerűen    

Felelős: dr. Széles Szabolcs HVI vezető 
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Tárgy:  A nemzetiségi szavazókörben működő 

szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja:  

 

Melléklet: előterjesztés 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. tv. 

rendelkezéseire hivatkozással elrendelte, hogy minden olyan településen, ahol legalább egy 

nemzetiség tekintetében eléri a 25 főt a 2011. évi népszámláláson magukat az adott 

nemzetiséghez tartozónak valló személyek száma, ott külön nemzetiségi szavazókört kell 

kialakítani.  

Hosszúpályiban a cigány nemzetiséghez tartozók száma meghaladja a 25 főt, ezért a helyi 

választási iroda vezetőjeként határozattal jelöltem ki a nemzetiségi szavazókört.  

 

A képviselő-testület feladata a nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló 

bizottság tagjainak megválasztása.  

 

 

…/2014.(VIII.28.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzetiségi 

szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak a következő személyeket 

választja meg: 

 

Tagok: 

 

1) Gáspár Gyuláné Hosszúpályi, Dózsa Gy. u. 16. sz., 

2) Csarnai Sándorné Hosszúpályi, Világos u. 17. sz., 

3) Zara Tiborné Hosszúpályi, Árpád u. 22. sz., 

4) Szegedi Imréné Hosszúpályi, Kertész u. 19. sz., 

5) Horváth Imre Hosszúpályi, Kertész u. 7. sz. 

 

 

Póttagok: 

 

1) Tarcza Gyuláné Hosszúpályi, Hunyadi u. 9. sz., 

2) Nagy Imréné Hosszúpályi, Szabad u. 2/A. sz. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Széles Szabolcs jegyző 








