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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  
 

2015. október 29-én (csütörtök) du. 15.00 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.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
Előadó: Demeter Imréné intézményvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

3.) Tájékoztató a védőnők munkájáról 
Előadó: körzeti védőnők 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

4.) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ciklus kezdete óta végzett 
tevékenységéről 

Előadó: Balogh Kálmán RNÖ elnök 
 
5.) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás keretében ellátott családsegítés, illetve gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatellátásának, szervezeti kereteinek, valamint a feladatok 
ellátására kötött ellátási szerződésnek a felülvizsgálata 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6.) Döntés önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság létrehozásáról 

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

 
 



7.) Különfélék 
 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
 
Hosszúpályi, 2015. október 22. 
        

Berényi András  sk.                          
     polgármester  







Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. október 29-i rendes ülés jegyzőkönyve  1/20      1/20 

 

 

 

 

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-27/2015. (X. 29.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

Határozatok: 
 
111/2015. (X. 29.) határozat   a polgármesteri jelentésről 

112/2015. (X. 29.) határozat  a Szociális Szolgáltató Központ 

munkájáról szól beszámolóról 

113/2015. (X. 29.) határozat a védőnők munkájáról szóló 

beszámolóról 

114/2015. (X. 29.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

ciklus kezdete óta végzett 

tevékenységről szóló tájékoztatóról 

115/2015. (X. 29.) határozat a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő 

és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás feladatellátásának, 

szervezeti kereteinek és az ellátási 

szerződésének felülvizsgálatáról 

116/2015. (X. 29.) határozat önkormányzati tulajdonú nonprofit 

gazdasági társaság létrehozásáról 

117/2015. (X. 29.) határozat a Hosszúpályi Sportegyesület bérleti 

díjának felhasználásáról 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. október 29-i rendes ülés jegyzőkönyve  2/20      2/20 

JJ  EE  GG  YY  ZZ  ŐŐ  KK  ÖÖ  NN  YY  VV  

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. október 29-i   

r e n d e s  üléséről. 

 

 

 

Az ülés helyszíne: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti Hosszúpályi Polgármesteri 

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 15:00 óra. 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András                                 alpolgármester  

                                      Czirinkó Gyula                             képviselő 

 Kiss Csaba    képviselő 

                                      Szabó István                                képviselő 

                                      Szegedi Ferenc                           képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila    képviselő 

 

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

Távollétét jelezte: Milénél Fényi Györgyi képviselő 

A meghívottak közül megjelent: Fekete György díszpolgár; Demeter Imréné 

intézményvezető; Balogh Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

  

Köszönti a megjelent képviselőket, Dr. Széles Szabolcs jegyző urat, Zara András 

alpolgármester urat. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 testületi 

tagból 8 képviselő jelen van. Ezt követően megnyitja az ülést.  
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Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e 

más javaslat, észrevétel. Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítvánnyal együtt 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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N A P I R E N D  

 

1.) Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 

 

2.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

 Előadó: Demeter Imréné intézményvezető 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

3.) Tájékoztató a védőnők munkájáról 

Előadó: körzeti védőnők 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

4.) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ciklus kezdete óta végzett 

tevékenységéről 

 Előadó: Balogh Kálmán RNÖ elnök 

 

5.) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás keretében ellátott családsegítés, illetve gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatellátásának, szervezeti kereteinek, valamint a feladatok 

ellátására kötött ellátási szerződésnek felülvizsgálata 

Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

6.) Döntés önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság létrehozásáról 

Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

7.) Különfélék 
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1.)  Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 

 

A Dél- Nyírség Erdőspuszták LEADER Egyesület 2015. szeptember 25-én közgyűlést tartott 

Nyíradonyban. Témája volt a következő években kiírásra kerülő pályázatokról való 

tájékoztatás. „Nem csak a húsz éveseké a világ” címmel, VII. alkalommal rendezte meg a 

Hosszúpályi Nyugdíjas Egyesület Nyugdíjas Fesztiválját a Bem József Művelődési Házban. 

A szennyvízberuházással kapcsolatosan 2015. szeptember 30-án ismét megrendezte a PIU 

szervezet a szokásos kéthetente megtartott kooperációs ülését.  A Hosszúpályi 

Margaréta Néptánccsoport 2015. október 3-án harmadik alkalommal tartotta meg a 

Néptánc Fesztiválját.  A fesztiválon felléptek Hosszúpályi, Monostorpályi és 

Biharkeresztes egyesületei is. A műsor színvonalát emelte a Debreceni Népi Együttes 

táncosainak fellépése. A szabadtéri színpadon a Sugalló Népzenei Egyesület moldvai 

muzsikával szórakoztatta a közönséget. A rendezvény táncházzal zárult. Átadásra került a 

Suzuki Vitara személygépkocsi 2015. október 6-án a hosszúpályi tanyagondnoki szolgálat 

részére. A gépkocsit Berényi András polgármester és Bardovics Attila tanyagondnok 

vették át.  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

valamint a Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ 2015. október 7-én megrendezték a 

Bem József Művelődési Házban az „Idősek Napja” ünnepséget. A Derecskei Járás 

Klebersberg Intézményfenntartó Központja Hosszúpályiban tartotta meg az Irinyi József 

Általános Iskolában a soron következő iskola igazgatói tanácskozását. A 

szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésének végleges átadás-átvétele 2015. október 14-én 

megtörtént. Hosszúpályi Nagyközség Településrendezési és Szabályozási Tervének 

Módosítását a Debreceni Cívisterv Városépítő és Tervező Iroda Nonprofit Kft. 2015. 

október 14-én elkészítette. Ezt követően lehet kiküldeni az érintett szakhatóságoknak 

véleményezésre. Hetedik alkalommal került megrendezésre 2015. október 17-én a Zara 

György emléktorna. A kispályás labdarúgó tornán 3 csapat vett részt. A rendezvényen 

részt vettek és kegyelettel emlékeztek az elhunyt családtagjai, testvérei, sporttársai és 

barátai. A Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek által közösen 

megvalósított szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás beruházás projektzáró 

ünnepségére került sor 2015. október 20-án Hosszúpályiban. Az ünnepségről beszámolt a 

Debrecen Városi Televízió is. A helyi lakosok ezen kívül megnézhették a helyi kábel tv 

videó felvételének lejátszásán is. A Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt ismételt 

műszaki átadás-átvételének megindítása Nyíradonyban 2015. október 21-én megtörtént. 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 22-én 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött arról, hogy az önkormányzat 

saját forrásból történő finanszírozással az alábbi utcák aszfaltozását a hivatalos 

közbeszerzés útján kiválasztott D-Profil Kft-vel kívánja megvalósítani. A beruházás a 

következő önkormányzati belterületi utcákat érinti: Aradi, Liszt Ferenc, Rózsa, Szabad, 
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Víg, Vörösmarty. A beruházás 2015. november hónapban befejeződik. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 59-ik, és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 26-ik 

évfordulója tiszteletére rendezett ünnepséget 2015. október 23-án tartották meg. A Bem 

József Művelődési Ház kultúrtermében az Irinyi József Általános Iskola tanulói készültek 

nagyon szép emlékműsorral. Köszönet nekik és a felkészítő tanároknak. A Derecskei Járás 

által elnyert ÁROP-os Program keretében „Járási esélyegyenlőségi program a Derecskei 

Járásban” kerekasztal ülésen községünket Csonkáné Lakatos Klára és férje képviselte. 

Végül megkéri alpolgármester urat, hogy egészítse ki a polgármesteri jelentést a műszaki 

csoport által végzett munkák ismertetésével. 

 

Meg szeretné említeni, hogy az október 23-i ünnepség keretében a Hosszúpályiért 

Közalapítvány kuratóriuma ismételten pénzjutalomban részesítette a jó tanulmányi 

eredményekkel rendelkező közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákokat. 

Rátérve a műszaki jellegű tevékenységekre: a temetőben befejeződött a közvilágítás 

kiépítése, nyolc oszlopon került elhelyezésre 15 darab LED-világítású lámpatest. A 

beruházás értéke 350.000,- Ft volt, melyből 250.000,- Ft-ot a temetkezési vállalat vállalt 

magára. Négy emléksírhely került kialakításra, ahol a régi egyházi temetőből exhumáltak 

földi maradványai kerültek elhelyezésre, felekezeti megosztás szerint. A Jókai utcán az 

útalap kialakítása befejeződött. Ez a helyreállítás nem a szennyvízberuházással 

kapcsolatos helyreállítás volt. Megtörtént a Magtár tetőszerkezetének a javítása. Ez 

212.000,- Ft-ba került. A Hullám utcán elkészült a járda az utca teljes hosszában. 

Messzelátó-Sóstó településrészen is elkészült a járda. A Jókai utcán a Debreceni utca és a 

Pályi-ér közötti szakaszon burkolt árkokat építettek ki a lakosok nagy megelégedésére. A 

szennyvizes kivitelezőtől kisebb munkákat vállaltak át, a Hunyadi és Szabadság utcán az 

új aszfalt burkolat mellett a kiékelést a műszaki csoport végezte el. Emellett az Irinyi, 

Rákóczi és Kapu utcák egy-egy szakaszát is járhatóbbá tették. A mai nappal a Keleti utca 

kővel borítása is megtörtént. A Művelődési Ház érdekeltségnövelő pályázatán nyert 

252.000,- Ft-ból az ún. nagy tanácsterem került felújításra, valamint az ifjúsági klub. A 

fűtési szezon megkezdődött, folyamatosan szállítják át a tavaly kitermelt fát, ezzel is 

megtakarítást érnek el.  

 

A közvilágítás korszerűsítés keretében 657 db lámpatest lesz kicserélve, a cserék már 

elkezdődtek, november 15-re viszont biztosan lezárul a kivitelezés. A kivitelezés 

keretében olyan helyekre is került majd új lámpatest, ahol eddig még nem volt 

közvilágítás. Október 27-én Szolnokon járt a Tiszamenti Regionális Vízműnél, mint új 

szolgáltatónál, a megbeszélés a létrejövő új vagyonelemek felosztásáról szólt 

Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos vonatkozásában.  

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 

polgármesteri jelentést. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a polgármesteri jelentésről az alábbi határozatot hozta: 

 
 

1 1 1 / 2 0 1 5 .  ( X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a polgármesteri jelentésről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 

jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 
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2.)  Döntés a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról 

Előadó: Demeter Imréné intézményvezető 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Az előterjesztést tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság, felkéri a Bizottság 

elnökét, hogy ismertesse a véleményüket. 

 

A bizottság tárgyalta a beszámolót. Mindenki számára egyértelmű lehet, hogy a 

településen egyre fontosabb az idős személyek gondozása, ellátása valamilyen formában. 

Alap- és szakellátást lehet megkülönböztetni. Alapellátásban keretében naponta 150 

személy részesül meleg ebédben. 70 idős személynek házhoz is viszik az ebédet. A diétás 

ellátásban részesülők ennek megfelelő menüt kaphatnak. A házi segítségnyújtásban 27 

személy részesül valamilyen formában. Ezek olyan személyek, akik önálló ellátásra 

képtelenek lennének, nagy segítség a számukra ez. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás keretében 20 idős kérhet segítséget, ha arra rászorul. Ezen felül 10 

pánikkészülék került kihelyezésre, amelyen keresztül akkor jelezhetnek, ha veszélyben 

érzik magukat. A nappali ellátás, az idősek klubja van még, mint alapellátás, jelenleg ezt 

csak négyen veszik igénybe a lehetséges 20 fő helyett. Sok idős ezt azért nem veszi 

igénybe, mert nehezen mozog, távolabb lakik az intézménytől. A bentlakásos ellátás 

képezi a szakosított ellátást, 50 férőhellyel. Jelenleg az 50 bentlakó közül 31 fő 

hosszúpályi lakos, a többiek más településről érkeztek. Ezt azért hangsúlyozza, mert 

többen úgy gondolták, hogy túlsúlyba kerültek a nem hosszúpályiak. Ez tehát nem igaz, 

viszont azt is el kell mondani, hogy a lakóhely szerint nem lehet különbséget tenni a 

bentlakók, illetve a jelentkezők között. Nagy probléma, hogy amikor orvosi vizsgálatokra 

kell vinni az időseket Debrecenbe, sokszor órákra távol vannak, ilyenkor nagyon jó lenne, 

ha lenne az intézménynek egy kisbusza, ami szállíthatná a betegeket, nem foglalná le a 

jelenlegi autót, ami az ebédet hordja, vagy itt helyben van rá szükség más célra. Az sem 

megoldás, hogy a dolgozó esetlegesen saját autójával vigye a betegeket térítés 

ellenében, mert probléma esetén a felelősség megállapítása nehézséget okozna. A másik 

fontos téma, amit tárgyalni kell a térítési díj felülvizsgálata. Ez jelenleg 108.600,- Ft, a 

hosszúpályi embereknek ez nagyon magas, jó lenne 100.000,- Ft alá szorítania jövő évtől. 

Megvalósult a napelemes beruházás, emellett egyre több az olyan bentlakó, aki már a 

megemelt összeget fizeti, remélhetőleg lesz lehetőség a csökkentésre. Szeretne 

rávilágítani az intézményben dolgozók munkájának a nehézségére, arra, hogy milyen 

lelkiismeretesen végzik a munkájukat. Tervben van egy kis télikert kialakítása, ahol az 

idősek télen is napsütéses helyen tölthetnék el az idejüket. A beszámoló a realitásokat 

tükrözi, részletes, alapos.  



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. október 29-i rendes ülés jegyzőkönyve  9/20      9/20 

Meg szeretné erősíteni, hogy valóban tárgyalni fogják a térítési díj esetleges 

csökkentésének a lehetőségét a jövő évi költségvetés összeállításakor. Az energia 

megtakarítás valóban nagyon sokban hozzá fog járulni a rezsiköltségek csökkentéséhez.  

 

Kiegészítésként elmondja, hogy az intézmény dolgozói valóban magas színvonalon látják 

el a munkájukat. Az Önkormányzat feladata, hogy minél jobb körülményeket 

biztosítsanak a bentlakók részére. A megtakarításban vannak lehetőségek, a fűtést is ki 

lehet váltani a napelem által termelt árammal.  

 

A higiénia fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, mint háziorvos. Ez egy ilyen 

intézményben fokozottabban érvényes, amit be kell tartani. Természetesen ezt nem 

azért mondja el, mert az intézményben ilyen probléma lenne esetleg, csak 

elővigyázatosságból. 

 

Elégedettek lehetnek az intézménnyel, tiszta, megfelelő körülményeket biztosít az ott 

lakóknak. Sok hosszúpályi lakos számára valóban megterhelő a magas térítési díj, ezt, ha 

lehet csökkenteni kell.  

 

A térítési díj valóban a legmagasabb a környéken, de azt is hozzá kell tenni, hogy a 

hosszúpályi otthonban kétszemélyes szobák vannak külön fürdőszobákkal, míg a 

környékbeli intézményekben négyszemélyes a szobák többsége, Hosszúpályiban a 

térítési díjban benne van a bentlakó gyógyszerellátása is, bármennyi is legyen az, máshol 

ezt külön kell biztosítsák maguknak a bentlakók. Ha ezt is nézik, akkor sokkal 

kiegyenlítettebbnek tekinthető a térítési díj. Ennek ellenére felül fogják vizsgálni a 

csökkentés lehetőségét. 

 

Úgy gondolja, az, hogy több mint 20-an állnak sorba, hogy bekerülhessenek, azt jelzi, 

hogy az intézmény vonzó az idősek számára, ez mindenképpen pozitívum. Néhány éve az 

intézmény költségvetését évente több mint 30 millió forinttal kellett kiegészíteni. Ezt 

követően került egyensúlyba az intézmény költségvetése. A lehetőségek fogják 

megmutatni mennyivel lehet majd csökkenteni a térítési díjat.  

 

Szeretné még megköszönni az önkormányzat mindenkori támogatását, azon dolgoznak, 

hogy az intézmény jó hírét továbbra is megőrizzék.  
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Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Szociális Szolgáltató Központ beszámolójáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 
 

1 1 2 / 2 0 1 5 .  ( X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról szól beszámolóról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 

Berényi András polgármester 10 perc szünetet rendel el. 
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3.)  Tájékoztató a védőnők munkájáról 

Előadó: körzeti védőnők 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

A védőnők tájékoztatója egy szintén részletes és alapos tájékoztató, ami bepillantást 

enged a munkájukba. Az előterjesztést tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 

megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse az álláspontjukat. 

 

A bizottság tárgyalta a tájékoztatót, az ülésen ott volt Vedres Tímea védőnő is, aki 

kiegészítette a helyszínen a tájékoztatót, illetve válaszolt a felmerült kérdésekre. Az 

idősek mellett a gyermekek azok, akik kiemelt figyelmet és gondoskodást igényelnek. A 

településen három védőnő látja el ezeket a feladatokat, 14 éves korig felügyelik, illetve 

kísérik figyelemmel a gyermekek fejlődését az oktatási, nevelési intézményekben is. A 

háziorvosokkal jó a védőnők kapcsolata, folyamatosan együttműködnek. Sajnos nagy 

probléma, hogy a szakorvosi vizsgálatra, vagy kezelésre szoruló gyerekeknek kb. az 50%-a 

nem jut el oda, nagyrészt a szülő hanyagsága miatt. A bizottság meg volt elégedve a 

tájékoztatóval, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

Mint háziorvos elmondhatja, hogy még nem találkozott lelkiismeretlen védőnővel, a 

hosszúpályi kolléganők is nagyon lelkiismeretesen végzik a munkájukat. Ő is elfogadásra 

javasolja a tájékozatót.  

 

Mint iskolaigazgató az iskolában végzett munkájukat kívánja megköszönni a védőnőknek, 

mindig számíthatnak a segítségükre, a megelőzésben is nagyon fontos szerepük van.  

 

A szakmai munkával maximálisan elégedett. Amiben van tennivaló, az a védőnők 

elhelyezése. A jelenlegi helyük nem igazán méltó a feladatukhoz, azon vannak, hogy 

pályázati úton lehetőség szerint új épületbe költözhessenek majd.  

 

Amit tudott azt eddig is megtette az önkormányzat, nyílászáró cserével, festéssel, de az 

igazi valóban az lenne, ha sikerülne egy új épületbe költöztetni a védőnői feladatokat. 

Mindannyiuk nevében megköszöni még egyszer a védőnők munkáját. Megköszöni a 

kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a védőnők munkájáról szóló beszámolójáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 
 

1 1 3 / 2 0 1 5 .  ( X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a védőnők munkájáról s zóló beszámolóról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

védőnői szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 
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4.)  Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ciklus kezdete óta 

végzett tevékenységéről 

Előadó: Balogh Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Megkérdezi a jelen lévő nemzetiségi önkormányzati elnököt, hogy kívánja-e kiegészíteni a 

tájékoztatóját.  

 

Kimaradt a tájékoztatóból az, hogy spoteseményen vettek részt Létavértesen és 

Bagamérban, ahol szép sikereket értek el. Egyéb kiegészítése nincs. 

 

A beszámoló nem túl terjedelmes, lényegében egy pénzfelhasználási kimutatásról van 

szó, hogy mire mennyit költöttek eddig. Azt nem látja a tájékoztatóban, hogy milyen 

törekvéseik voltak a nemzetiségi önkormányzatnak, kezdeményezések, amik a helyi roma 

emberek életén segítettek volna. Jó lenne, ha megpróbálnának pályázni, keressék a 

lehetőséget erre. Negatívum, hogy a kapott támogatásokat már év elején szinte 100%-

osan elköltötték, nem időarányosan költöttek sajnos. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen, 3 nem 

szavazattal, 1 tartózkodással a Roma Nemzetiségi Önkormányzatról szóló beszámolóról az 

alábbi határozatot hozta: 

 
 

1 1 4 / 2 0 1 5 .  ( X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a roma nemzetiségi önkormányzat ciklus kezdete óta végzett 

tevékenységének elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

roma nemzetiségi önkormányzat ciklus kezdete óta végzett tevékenységéről 

szóló tájékoztatót nem fogadja el. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 

 

Szegedi Ferenc képviselő távozik. A jelen lévő képviselők száma 7 fő. 
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5.) A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás keretében ellátott 

családsegítés, illetve gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatellátásának, szervezeti kereteinek, valamint a feladatok 

ellátására kötött ellátási szerződésnek a felülvizsgálata 

Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Egy újabb változás előtt állnak az önkormányzatok, mint ahogy azt az utóbbi években 

már megszokhatták; most a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása fog 

megváltozni bizonyos tekintetben. Emiatt minden képviselő-testületnek felül kell 

vizsgálnia a jelenlegi szervezeti kereteit és döntenie kell arról, hogy 2016. január 1. 

napjától hogyan látja el ezeket a feladatokat. Hosszúpályi eddig Monostorpályival ás 

Sáránddal együtt társulási szinten látta el a feladatot. A héten volt egy társulási tanácsi 

ülés, ahol mind Hosszúpályi, mind a társulásban lévő másik két település kinyilvánította 

azon szándékát, hogy továbbra is ennek a társulásnak a keretein belül kívánja ellátni 

ezeket a feladatokat. Sőt, mivel ez év elejétől Sáránd és Tépe közös önkormányzati 

hivatalt alkotnak, ezért Tépe is kinyilvánította azon szándékát, hogy be kíván lépni ebbe a 

társulásba. Erről a tépei képviselő-testület már döntött is, polgármester úr átadta a 

határozatuk kivonatát.  

 

Valóban önkormányzatonként felül kell vizsgálni a feladatellátás módját, mivel bizonyos 

feladatok átkerülnek a járásszékhely település intézményéhez, a fennmaradó feladatokat 

továbbra is helyben kell majd ellátni.  

 

Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét. A Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést, támogatják azt, hogy Hosszúpályi továbbra is társulás keretében lássa el 

ezt a feladatot, támogatják azt is, hogy Tépe csatlakozzon a társuláshoz. 

 

Tépe lakosságszám szerint egy 1000 fő körüli település, korántsem küszködnek olyan 

problémákkal, mint mondjuk Hosszúpályi, ezért is jelenthető ki, hogy Tépe 

csatlakozásával nem lesz lényeges többletfeladata a társulás által fenntartott 

intézménynek. 
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Nincs meggyőződve arról, hogy Hosszúpályinak mindenképpen társulásban kell továbbra 

is ellátnia ezeket a feladatokat, a gazdaságvezetővel történt konzultáció során jutott 

tudomására, hogy a társulás után járó többlet normatíva a jövőben már nem fog járni.  

 

Intézményvezető asszony végzett erre vonatkozóan kalkulációt, amit a társulási ülésen 

megismerhettünk. 

 

Elmondja, hogy annak ellenére, hogy a kiegészítő társulási normatíva már nem jár, még 

így is megéri Hosszúpályinak is társulásban ellátni a feladatot, mivel a közös költségeket 

az érintett települések megosztják egymás között, ami Hosszúpályinak is kedvező. Az 

igaz, hogy szakmailag leginkább számukra megterhelő, mert adott esetben jelen kell 

legyenek még három településen is, de ezt az ott dolgozó kollégák tudják és vállalják. 

Elmondja még, hogy a hatósági feladatokhoz kapcsoló intézkedések, mint például a 

védelembe vétel, vagy speciális szolgáltatások, mint a pszichológus alkalmazása 

átkerülnek a járásszékhely település intézményéhez, ezeket központoknak fogják hívni. 

Ezzel kapcsolatban volt egy konzultáció Derecskén, ahol a derecskei polgármester úr és 

jegyző asszony biztosított mindenkit arról, hogy ezeket a központosított feladatokat 

továbbra is próbálják majd legalább mikrotérségi szinten biztosítani, hogy az érintett 

ügyfeleknek minél kevesebbet kelljen majd utazni.  

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem 

szavazattal az ellátási szerződés felülvizsgálatáról az határozatot hozta: 
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1 1 5 / 2 0 1 5 .  ( X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti  

Alapszolgáltatási  Intézményi Társulás feladatellátásának ,  

szervezeti kereteinek és az ellátási szerződésének 

felülvizsgálatáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy fenn kívánja tartani a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulást, a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálattal kapcsolatos feladatokat ezen társulás által 

fenntartott Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálaton (4274 Hosszúpályi, Petőfi köz 7. sz.) keresztül kívánja ellátni 2016. 

január 1. napját követően is. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  értelemszerűen 
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6.) Döntés önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság 

létrehozásáról 

Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

A cégalapításra való önkormányzati törekvés nem új keletű, korábban inkább a község és 

városgazdálkodás területén került szóba ez a téma, de akkor ez nem lett megvalósítva. 

Most nem ebben a területben gondolkodnak, hanem másban. Évek óta valósulnak meg 

pályázati pénzekből projektek a településen, amely projektekben mindig alkalmazni kell 

olyat, mint pályázatíró, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása. Ezekre a 

feladatokra komoly tételek kerülnek mindig elkülönítésre egy-egy projekt esetében. 

Eddig ezt mindig valamilyen külsős cég végezte a számukra, így a megbízási díj is őket 

illette. A terv egy olyan nonprofit cég létrehozása, amelyik ezeket a feladatokat végezné 

az önkormányzat számára, itt tartva ezzel az ebből származó bevételeket. Az 

előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is, megkéri a 

bizottság elnökét, hogy ismertesse az álláspontjukat. 

 

A bizottság tárgyalta az előterjesztést, a javaslatot teljes mellszélességgel támogatja, 

minél előbb indítani kell a társaság létrehozását.  

 

A terv szerint a társaság kezdőtőkéjét is úgy lehet majd biztosítani, hogy ez a három millió 

forint a lehető legkevesebb befektetéssel történjen. Egyrészt szükség lesz valamennyi 

készpénzre, ami a kezdeti költségeket fedezi, emellett az önkormányzat még ez év végén 

vissza kívánja vásárolni a Derecskei Városgazdálkodási NKft-től a hosszúpályi Magtár 50%-

os tulajdonrészét. Ha ezt a pénzt átadják a létrehozandó társaságnak akkor ez egyben 

biztosítja a szükséges mértékű tőkét, a pénzből pedig a kft vásárolja meg a Magtár másik 

felét. Így a Magtár az önkormányzat és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 

társaság tulajdonában lesz.  

 

Felmerült a társaság neveként a Hosszúpályi Településfejlesztési és Projeltmenedzsment 

Nonprofit Kft., mint hivatalos név, rövidített névként a HoProjekt NKft., mert szükség lesz 

egy ilyen névre is. Emellett meg kell határozni az ügyvezető személyét, a megbízás idejét, 

a cég székhelyét.  
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Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a polgármesteri jelentésről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1 1 6 / 2 0 1 5 .  ( X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság 

létrehozásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1) Megalapítja a Hosszúpályi Településfejlesztési és Projektmenedzsment 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített néven: HoProjekt 

Nkft.). 

2) A Hosszúpályi Településfejlesztési és Projektmenedzsment Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság célja közreműködés a Hosszúpályi 

Nagyközség Önkormányzat által elérhető források kiaknázása; az 

Európai Uniós, hazai és egyéb források hatékony lehívása; projektek 

végrehajtása; az Önkormányzathoz kapcsolódó piaci tevékenységekben 

történő részvétel; településfejlesztés területén. 

3) A Hosszúpályi Településfejlesztési és Projektmenedzsment Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot határozatlan időre hozza létre. 

4) A Hosszúpályi Településfejlesztési és Projektmenedzsment Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Pozsonyi Ákost (születési 

hely, idő: Debrecen, 1979. november 28. lakcím: 4024 Debrecen, Csapó 

utca 1. 2/1.) nevezi ki 2019. december 31-ig tartó időtartamra megbízási 

jogviszony keretében. A kinevezés kezdete az alapító okirat kelte. 

5) A jegyzett tőke mértéke 6.143.500,- Ft, melyet Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzata rendelkezésre bocsát. 

6) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges lépések megtételére. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 

 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. október 29-i rendes ülés jegyzőkönyve  19/20      19/20 

7.) Különfélék 

 

 

Lenne egy kérése a sportegyesület nevében. A kérés lényege az, hogy az Egyesület által 

az idei évben pályabérleti díjként az önkormányzat részére befizetett 1 millió forintot 

szeretné úgymond támogatásként megkérni az Egyesület részére, azért, hogy bizonyos 

azonnali és más módon nem fedezhető költségeket az Egyesület rendezni tudjon a 

közeljövőben. Az Egyesület egyébként ingyenesen használhatja a sporttelepet, így bérleti 

díjat sem lenne köteles fizetni, de ezt most megteszik, cserébe tehát csak annyit kérnek, 

hogy ezzel az összeggel is támogassák az egyesületet. 

Mivel további hozzászólás nem volt, felkéri a Képviselő-testületet a javaslatról történő 

szavazásra. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Sportegyesület bérleti díjáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

1 1 7 / 2 0 1 5 .  ( X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Sportegyesület bérleti  díjának felhasználásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Hosszúpályi Sportegyesület által befizetett pályabérleti díjat a 

Hosszúpályi Sportegyesület működésének támogatására fordítja. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  értelemszerűen 

 

 

Több szülő is megkereste őt azzal kapcsolatban, hogy utólag kaptak számlát az iskolás 

vagy óvodás gyermekeik étkezési térítési díjának a megfizetéséről, mivel nem nyújtották 

be az ingyenességet biztosító határozatot a hátrányos helyzet igazolásáról. A kérdése az 

volna, hogy lehetőség van-e részletfizetésre. 

 

Igen, van rá lehetőség, a Polgármesteri Hivatalban kérhetik a részletfizetést, amit a 

kérelmező szülő meg is fog kapni. 

 

 





1. Polgármesteri jelentés 

 

1.1 A Dél- Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület 2015. szeptember 25-én közgyűlést 

tartott Nyíradonyban. Témája volt. a következő években kiírásra kerülő 

pályázatokról való tájékoztatás.  

1.2 A „Nem csak a húsz éveseké a világ” címmel, VII. alkalommal rendezte meg a 

Hosszúpályi Nyugdíjas Egyesület a Nyugdíjas Fesztiválját a Bem József Művelődési 

Házban. 

1.3 A szennyvízberuházással kapcsolatosan 2015. szeptember 30-án ismét megrendezte 

a PIU szervezet, a szokásos kéthetente megtartott kooperációs ülését.   

1.4 A Hosszúpályi Margaréta Néptánccsoport 2015. október 3-án harmadik alkalommal 

tartotta meg a Néptánc Fesztiválját.  A fesztiválon felléptek a Hosszúpályi, a 

Monostorpályi é a Biharkeresztes egyesületei is. A műsor színvonalát emelte a 

Debreceni Népi Egyesület táncosainak fellépése. A szabadtéri színpadon a Sugalló 

Népzenei Egyesület Moldvai muzsikával szórakoztatta a közönséget. A rendezvény 

táncházzal zárult.  

1.5 Átadásra került a SUZUKI VITARA személygépkocsi, 2015. október 6-án, a 

Hosszúpályi tanyagondnoki szolgálat részére. A gépkocsit Berényi András 

polgármester és Bardovics Attila tanyagondnok vették át.   

1.6 A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, 

valamint a Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ 2015. október 7-én 

megrendezték a Bem József Művelődési Házban az „Idősek Napi” ünnepséget.  

1.7 A Derecskei Járás Klébergberg Intézményfenntartó Központja, Hosszúpályiban 

tartotta meg az Irinyi József Általános Iskolában a soron következő iskola igazgatói 

tanácskozását. 

1.8 A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésének végleges átadás – átvétele 2015. 

október 14-én megtörtént.    

1.9 A Hosszúpályi Nagyközség Településrendezési és Szabályozási Tervének Módosítását 

a Debreceni Civisterv Városépítő és Tervező Iroda Nonprofit Kft. 2015. október 14-

én elkészítette. Ezt követően lehet kiküldeni az érintett szakhatóságoknak 

véleményezésre.  

1.10 Hetedik alkalommal került megrendezésre 2015. október 17-én a Zara György 

emléktorna. A kispályás labdarúgó tornán 3 csapat vett részt. A rendezvényen részt 

vettek és kegyelettel emlékeztek az elhunyt családtagjai, testvérei, sporttársai és 

barátai.  

1.11 A Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek által közösen megvalósított 

szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás beruházás projektzáró ünnepségére került 

sor 2015. október 20-án Hosszúpályiban. Az ünnepségről beszámolt a Debrecen 

Városi Televízió is. A helyi lakosok ezen kívül megnézhették, a helyi kábel tv videó 

felvételének lejátszásán is.  

 

 



1.12 A Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt ismételt műszaki átadás – 

átvételének megindítása Nyíradonyban 2015. október 21-én megtörtént.  

1.13 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 22-én 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntött arról, hogy az 

önkormányzat saját forrásból történő finanszírozással az alábbi utcák aszfaltozását a 

hivatalos közbeszerzés útján kiválasztott D- Profil Kft - vel kívánja megvalósítani.      

A beruházás a következő önkormányzati belterületi utcákat érinti:  - Aradi, - Liszt 

Ferenc, - Rózsa, - Szabad, - Víg, - Vörösmarty. A beruházás 2015. november 

hónapban befejeződik. 

1.14 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59-ik, és a Magyar Köztársaság 

kikiáltásának 26-ik évfordulója tiszteletére rendezett ünnepséget 2015. október 23-

án tartottuk meg. A Bem József Művelődési Ház kultúrtermében az Irinyi József 

Általános Iskola tanulói készültek nagyon szép emlékműsorral. Köszönet nekik és a 

felkészítő tanároknak.  

1.15 A Derecskei Járás által elnyert ÁROP - os Program keretében „Járási 

esélyegyenlőségi program a Derecskei Járásban” kerekasztal ülésen községünket 

Csonkáné Lakatos Klára és férje képviselte.  
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Beszámoló  

a Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ 

2014. évi szakmai munkájáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Készítette:  Demeter  Imréné 

intézményvezető 
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„ Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit 

kimutathatok, vagy akad olyan jó cselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely 

embertársaim életét, most kell megtennem, nem késlekedhetem vagy feledkezhetem meg 

erről, hiszen soha többé nem fogok erre járni. ’’ 

               ( William Penn) 

 

Az idősekről való gondoskodás, védelmük biztosítása emberi kötelességünk, bármilyen nehéz 

is megvalósítani. Az öregség nem betegség, hanem egy állapot, melyet minden ember 

másképpen él meg. 

 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat igénybe vevők köre nagyobb részt a kedvezőtlen 

szociális körülmények között élőkből kerül ki.  Ezt a réteget továbbra is leginkább az idősek, a 

fogyatékos személyek, a beteg emberek, veszélyeztetett gyermekek, fiatal felnőttek képezik. 

Mindig elsődleges szempontnak tekintjük, hogy a rászoruló személyek gondozása minél 

tovább a saját környezetükben valósuljon meg, biztosítva, ezáltal az önálló életvitelükben 

való segítségnyújtást, illetve meghosszabbítva a saját otthonukban való maradásukat. 

A szociális gondoskodás tekintetében az alapellátás és a szakellátás egy olyan átfogó 

tevékenység, amelynek célja és feladata a segítségre szoruló ember szükségleteihez igazodó, 

személyre szóló gondoskodás.  A szociális ellátó rendszerben a koruk, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük alapján történik a rászorultak segítése, a rendszerbe való behelyezés, 

információnyújtás, tanácsadás. 

Az alapellátás formáiban tevékenységünk fókuszában mindig a lakosság körében felmerülő 

legfontosabb gondozási igények, innovatív gondozási módszerek alkalmazása, a meglévő 

gondozási ellátások fejlesztése, bővítése, átalakítása áll. 

Egy intézmény keretein belül több ellátási típus szervezeti integrációt hoz létre, ami az 

alapellátás és a szakellátás egymásra épülését jelenti. 

A XXI. század legfőbb társadalmi problémája, hogy egyre több szakosított intézmények 

működésére lesz szükség, mert a modern orvostudomány által meghosszabbodik az 

életszakasz. Az élet előre haladtával az emberek egyre több törődést, gondoskodást 

igényelnek, folyamatos igény mutatkozik az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos idősek 

otthonaira. Emelkedő tendenciát mutat azoknak az időseknek a száma, akiknek életkoruk, 

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatás biztosítása már nem   

elegendő ellátás Ugrásszerűen megnő a várakozók száma. 

A szolgáltatást kérők igénybevevésének legfőbb okai:    

 családi konfliktus, generációs problémák 

 szülők életviteléből adódó nehézségek (szenvedélybetegség) 

 tartós betegség 

 mentális problémák, szenvedély és pszichiátriai betegek 
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 alacsony iskolázottságból adódó gondok 

A Szociális Szolgáltató Központ egy vegyes profilú integrált intézmény. Egy telephelyen  

megtalálható az alapellátás és a szakellátás is. A szolgáltatások egymásra épülnek, biztosított 

az átjárhatóság az egyes ellátások között. A szolgáltatást igénybe vevő egyszerre több 

ellátást is igénybe vehet, melynek célja, hogy minél tovább saját környezetében nyújtsunk 

segítséget az arra rászorulónak.  

Az alapellátás keretében négy szolgáltatási formát biztosítunk, melyek a következők: 

 étkeztetés 

 házi segítségnyújtás 

 nappali ellátás (idősek klubja) 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A szakellátás keretében a tartós elhelyezést biztosító bentlakásos szociális intézmény által az 

idősek otthonát működtetjük. 

ÉTKEZTETÉS 

Étkeztetés keretében biztosítjuk az egyszeri meleg ételt azoknak a szociálisan rászorult 

személyeknek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani a legalább egyszeri meleg ételt különösen koruk, egészségi 

állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 

hajléktalanságuk miatt. 

A szociális étkeztetés iránti kérelmet a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete 

szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni. 

Az étkeztetés alapvető szolgáltatás, amely az ellátottak védelmét erősíti, és biztonság érzetét 

növeli. A szolgáltatás az ellátott részére saját környezetében olyan mértékű segítséget ad az 

önálló élet folytatásához, amely a mindennapi élet gondjait könnyíti meg. 

 

Az étkeztetés biztosítására a lakosság körében állandó igény van.  A főzés az intézmény saját 

konyháján történik, a hét minden napján. A konyha 200 adagos, szükség esetén (orvosi 

igazolás ellenében) speciális étrendet is tudunk biztosítani, az arra rászorultaknak 

(cukorbetegek, epekímélő, gyomorkímélő stb.). Az egész hetes étkeztetés nagy segítséget 

nyújt azon ellátottak számára, akik másmódon nem jutnak hozzá a napi egyszeri meleg 

ételhez, illetve nehézséget okoz nekik az előállításuk. Hétvégén és ünnepnapokon is egyre 

több rászoruló igényli az ebédet, a konyha kapacitásától függően. Az étkeztetés a többi 

bentlakóval közösen az ebédlőben történik. A heti étlapot az élelmezésvezető állítja össze az 

intézményvezető jóváhagyásával. A diétás étrend és a szénhidrát mennyiségének 

megállapításához Szalainé Kónya Zsuzsa dietetikust szakember nyújt segítséget, 

együttműködési megállapodás keretében. Az új jogszabálynak megfelelően végzünk energia 

és tápanyag-beviteli számítást, valamint az étlapokon feltüntetjük az allergén összetevőket.  
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Személyi feltételek: 

Az étkeztetés szakfeladaton szociális segítői feladatot két dolgozó lát el, az egyik napi nyolc 

órában, míg a másik osztott munkakörben, 2 órát a szociális étkeztetés szakfeladaton 6 órát 

pedig a bentlakásos szakfeladaton. 

 

Ellátási terület: Hosszúpályi közigazgatási területe. 

 

Az étkeztetés igénybevétele történhet: 

 helyben fogyasztással:                                         2 fő 

 az étel elvitelének lehetőségével:                     51 fő 

 házhoz szállítással:                                             69 fő 

A szociálisan rászorultak vagy egészségi állapotuk miatt rászorulók részére az ebédet házhoz 

szállítjuk, csere ételhordó edényben. 

Az ebéd kiszállítása az intézmény saját autójával (Citroen Berlingo) történik, 11.30 – 14.00 

óra között. 

 

A szolgáltatást kérő az ebédért és a házhoz szállításért térítési díjat köteles fizetni. A térítési 

díj összege jövedelemfüggő. Az ellátásban részesülő havi jövedelme a mindenkori öregségi 

nyugdíj kétszereséig (28.500.- Ft X 2= 57.000.- Ft-ig) 360.- Ft/nap, 57.000.-Ft – 85.500.- Ft-ig 

460.- Ft/nap, 85.500.- Ft-tól 575.-Ft/ nap köteles megfizetni, a leszállítás díja: 100.- Ft 

lakásonként. 

Hétvégén és ünnepnapokon nincs kiszállítás, mindenkinek magának kell az elszállításról 

gondoskodni. Vendégebédet is tudunk biztosítani, melynek összege egységesen 700.-Ft. 

 

 

Szociális étkeztetést igénybe vevők nem és korcsoportonkénti megoszlása:  

Kor  / Nem  szerint Férfi / fő Nő / fő 

18-39 éves 9 3 

40-59 éves 14 6 

60-64 éves 10 3 

65-69 éves 6 7 

70-74 éves 7 13 

75-79 éves 7 6 

80-89 éves 5 19 

90-x éves 1 6 

Összesen 59 63 

 

Az intézményi térítési díjfizetés a kedvezmény és a kedvezményezettek arányában 

fizetendő térítési díj 2014.év 

100% 100fő 
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Nem fizet  10 fő 

Egyéb: ( fix díjas) aki jövedelmének a 30%-át vizsgálni 
kell (szociális tv. 116.§.3.a) 

12 fő 

 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

Az ellátás feladata: 

 

A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy 

fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és 

egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, 

felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

 

Konkrét feladata: 

Az ellátott meglévő fizikai, mentális és egészségügyi állapotát megőrizze, segítséget nyújtson 

a prevencióhoz. 

 

Alapvető cél: Az igénybe vevő szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében való 

önálló életvitelének fenntartása. A jól működő házi gondozás teremtheti meg a lakóhelyen, 

saját lakáson való szociális ellátás lehető leghosszabb ideig történő fenntartásának 

feltételeit.  

 

A házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatási tevékenység egy összetett, szerteágazó, az 

életvitel minden területére kiterjedő, teljes körű gondozás. 

Az ellátás a gondozottak védelmét erősíti, és biztonságérzetét növeli. 

 

A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészületek: 

 gondozási szükséglet vizsgálata (gondozásra fordított idő megállapítása) 

 jövedelem vizsgálat (térítésmentes) 

 az ellátást igénybe vevő tájékoztatása (ellátással kapcsolatban, adatvédelemmel 

KENYSZI) 

 kérelem nyilvántartásba vétele 

 

A gondozás gyakorisága, a napi megállapított óraszám fokozatosan emelkedik, melynek oka 

az egészségi állapot romlása, és átlagéletkor növekedése. Az ellátottak száma az előző évhez 

képest növekedést mutat, amit szakmai munka színvonalának, az ellátásban tevékenykedő 

szakemberek minőségi szolgáltatás biztosításának köszönhető. Az ellátotti létszám 

növekedése megfelelő válasz a megjelenő szükségletekre. Ennek eredményeként az idős 

emberek általában később, vagy egyáltalán nem kerülnek bentlakásos intézményekbe.  
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A gondozási tevékenység mennyiségi mutatói 

 

Ellátottak száma 27 fő 

Gondozásra fordított idő/ év 6729 

 

A gondozásra fordított idő egy órától két óráig terjed ( maximum napi 4 óra lehet). 

A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet készít a 

házi gondozó. Az alapellátásban dolgozó folyamatos kapcsolatot tart a háziorvosi 

szolgálattal.  

 

Alapvető ápolási gondozási feladatok: 

 

 gyógyszer íratása, kiváltása, átadása, beadása, kirakása, ellenőrzése 

 sebellátás (seb toalett) 

 az ellátott mozgatása, mobilizálása, emelése 

 rendszeres alapvizsgálatok ellátása (vérnyomásmérés, vércukormérés) 

 közreműködés a fertőzés és a járvány kialakulásának megelőzésében 

 

A házi segítségnyújtásban az elmúlt évben 7 fő került ki az ellátásból, 9 személy új 

ellátottként került nyilvántartásba. Jogszabályváltozás történt 2015.01.17-től a 2/2015.(I.14.) 

EMMI rendelet 3. melléklete értelmében a Gondozási Naplóba csak a rendeletben előírt 

tevékenységeket és résztevékenységeket lehet beírni.  

Szigorodott a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális 

rászorultság vizsgálatának és igazolásának felmérésekor megállapított pontszám és óraszám 

is. A változás 0-2 óra időtartamban nyújtott szolgáltatásokat érinti, a továbbiakban 

változatlan maradt. 

 

Ennek értelmében az irányadó gondozási szükséglet:  

 

Volt:                                                                           Változott: 

   0-10 pontig                                                      0-19 pontig:  nem nyújtható segítség 

 11-20 pontig                                                    20-25 pontig:  1 óra 

 21-30 pontig                                                    26-30 pontig:  2  óra 

 31-35 pontig                                                    31-35 pontig:  3  óra 

 36-40 pontig                                                    36-40 pontig:  4  óra 

 40 pont felett: 4 órát meghaladó                  

 

Személyi feltételek: 

 

A házi segítségnyújtás szakfeladaton három kinevezett dolgozó van alkalmazásban. 

Mindhárman középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel) rendelkeznek, de csak két 
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személynek van szakképzettsége (szociális gondozó és ápoló), a harmadik dolgozónak 

folyamatban van a szakképzettség megszerzése. Az alapellátásban előírt 50 %-os szakképzési 

arányt még így is teljesítjük, mert jelenleg a szakképzettségi ráta 67 %. A két szakképzett 

dolgozónak a 9/2000.(VIII.04.) SzCsM rendelet 15.§ (2) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével a működési nyilvántartásba vétele megtörtént. A továbbképzési tervben 

foglaltaknak eleget teszünk, folyamatos a hatéves ciklusban a kötelezően előírt (középfokú 

végzettség esetén 60 pont, felsőfokú végzettség esetén 80 pont) kreditpontok megszerzése. 

Messzelátó-Sóstó tanyavilág és az Olgakert (zártkert) közigazgatásilag településünkhöz 

tartozik, így itt is biztosítjuk a rászorulóknak az alapszolgáltatást. Szociális étkeztetést már 

évek óta szolgáltatunk (8 főnek), amit a tanyagondnok szállít ki. Házi segítségnyújtást ott 6 

főnek nyújtunk (egy közfoglalkoztatott helybeli dolgozót alkalmazunk ezen feladat 

elvégzésére).  Az Olgakertből egy szociálisan rászoruló személynek (férfi) biztosítunk higiénés 

gondozási – ápolási (fürdetés, bőr-köröm ápolás, borotválkozás, hajvágás) ellátást, akit a 

falugondnok szükségszerűen beszállít az otthonba. Ellátatlan személyek nem maradnak, 

próbálunk minden rászorulónak segíteni, akikről jelzést kapunk, hogy segítségre szorulnak. 

Amennyiben kapacitásunk nem engedi a segítségnyújtást, úgy jelzéssel élünk a településen 

működő szolgáltatást nyújtók felé.   

 

Korcsoport szerinti megoszlás: 

 

Férfiak Fő 

40-59 év 1  

60-69 év 1 

70-79 év 4 

80-89 év 3 

90-X év 0 

Összesen 9 

Nők  

50-59 év 0 

60-69 év 4 

70-79 év 9 

80-89 év 4 

90-X év 1 

Összesen 18 

Mindösszesen 27 

 

Az országosan jelentkező demográfiai változások településünkön is megjelennek, ami az 

ellátottak életkori jellemzőiben, a fokozatos elöregedésben mutatkozik meg. Az elemzések a 

női és a férfi ellátottakra egyaránt igazak, de a nők vannak többségben. Jelenleg 28 személy 

veszi igénybe a házi segítségnyújtást (27 főre van engedélyünk, de nem kéri mindenki 

mindennap a szolgáltatást). A településen rajtunk kívül még négy szolgálat ( Kolping HSNY 

Hosszúpályi, Tevékeny Szeretet Szolgálat Derecske, Szent Szerafim Szociális Szolgálat, Vértes 

Árnyasplatán Kft Debrecen) biztosít házi segítségnyújtást.  
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Engedélyezett férőhelyek száma:             27  fő 

Ellátásra várakozók száma:                         0  fő 

 

Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők: 

 

 Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

Étkezés   Étkezés + 
jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás  

étkezés + 
jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 
+ nappali ellátás 

Nők 17 63 80 81 

Férfiak 3 59 62 65 

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

A szolgáltatás legfontosabb célja: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, 

fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, önálló életvitelének fenntartása, 

a felmerülő krízishelyzetek elhárítása. 

Ellátási terület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében:  Hosszúpályi, 

Monostorpályi, és Hajdúbagos közigazgatási területe. 

 

A szolgáltatást mindhárom településen megbízási szerződéssel készenléti formában 

foglalkoztatott dolgozók látják, akik alapmunkakörük mellett látják el a feladatokat. 

 

A szolgáltatás feladata:  

 Elsődleges feladata, hogy az otthonában magányosan, vagy párosan ( egészségi 

állapota indokolja ) élők egyetlen gombnyomással tudjanak segítséget kérni 

otthonukba. 

 Ellátottak biztonságérzetének növelése, állapotuk stabilizálása, további állapotromlás 

megelőzése, pszichés problémák kezelése. 

 A segélyhívás okául szolgáló probléma feltárása, a szükséges intézkedések megtétele. 

 Szociális és egészségügyi ellátás kezdeményezése. 

 Segítő kapcsolat kialakítása. 

 Egészségügyi szolgáltatókkal, szociális ellátást végzőkkel való kapcsolattartás. 

 Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben 

lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre 

(maximum 30 perc) és segítségnyújtásra. 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők szociális rászorultság szerinti 

megoszlása 2014. évben a három településen: 

 Egyedül élő 65 év feletti személy:                                 45               fő 

 Egyedül élő súlyosan fogyatékos:                                    0               fő 

 Egyedül élő pszichiátriai beteg:                                       0               fő 

 Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti:                   2              fő 

 Kétszemélyes háztartásban súlyosan fogyatékos:           1               fő 

 Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg:        0                fő 

A szolgáltatás 24 órás állandó készenlétet biztosít. A folyamatos diszpécser szolgálatot a 

hajdúszoboszlói Idősek Otthona látja el. Az éppen ügyeletben lévő munkatárs fogadja a 

beérkező segélyhívásokat, majd telefonon értesíti az ügyeletet teljesítő gondozót, aki 30 

percen belül a helyszínre érkezik, és adekvát segítséget nyújt, melynek célja a krízis helyzet 

megszüntetése. 

Ez az ellátási forma biztonságérzetet nyújt az ellátást igénybe vevőnek. Meghosszabbítja azt 

az időpontot, amikor a gondozott a végleges intézményi elhelyezését kérvényezni fogja. 

Az ellátást igénybe vevő személlyel, hozzátartozójával, törvényes képviselőjével rendszeres 

kapcsolatot tart a szolgáltató. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása: 

Hosszúpályiban: 

Kor és Nem  szerint Férfi Nő 

60-69 év 1 0 

70-79 év 1 7 

80-89 év 1 7 

90-x év 0 3 

Összesen 3 17 

Monostorpályiban: 

Kor és Nem szerint Férfi Nő 

60-69 év 0 0 

70-79 év 1 4 

80-89 év 0 5 

90-x év 0 0 

Összesen 1 9 

Hajdúbagoson: 

Kor és Nem szerint férfi Nő 

60-69 év 0 1 

70-79 év 1 7 

80-89 év 0 9 
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90-x év 0 0 

Összesen 1 17 

 

A fenti táblázat, amely a három település demográfiai mutatóit szemlélteti, melyből élesen 

kitűnik, hogy ezt a szolgáltatást zömmel nők veszik igénybe. 

Riasztások az elmúlt évben 32 esetben történt ( Hosszúpályiban 18, Monostorpályiban nem 

volt, Hajdúbagoson 14 ). 

A riasztások megoszlása 2014. évben: 

 Valós jelzés:      25 alkalommal 

 Téves jelzés:       5 alkalommal 

 Próba:                  2 alkalommal 

A segélyhívás okai: 

 Elesés:                                     7 alkalommal 

 Betegség, rosszullét:          18 alkalommal 

 Téves:                                      5 alkalommal 

 Próba:                                     2 alkalommal 

Az esetek megoldása: 

 Gyógyszeradás saját gyógyszeréből, vérnyomás mérés 

vércukor mérés:                                                                                           7 esetben 

 Háziorvos, mentő hívás:                                                                             11 esetben 

 Felsegítés, folyadékpótlás:                                                                           7 esetben 

 Meggyőződés a téves és a próba hívásról:                                                  7 esetben 

Várakozók száma:  5 fő 

A szolgáltatás, 2015. márciusától 10 darab „pánik gombbal” bővült, ami azt jelenti, hogy még 

10 személynél van kihelyezett segélykérő készülék. Az új készülékek egy évig kísérleti 

formában működnek, tesztelés alatt vannak. Két dolgozó felügyeli a rendszert. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait a három településen egy - egy szociális 

gondozó és egy fő sofőr látja el megbízási szerződés alapján. 

Nappali ellátás: Idősek klubja 

A nappali ellátás a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi 

állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 

ellátására részben képes személyek napközbeni ellátására, gondozására szolgál. 
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A napközbeni ellátás kiterjed az igény szerinti szabadidős programok szervezésére: többek 

között az egészségügyi alapellátás megszervezésére, szakellátáshoz való hozzájutás 

segítésére, valamint hivatalos ügyek intézésének segítésére és az életvitelhez kapcsolódó 

tanácsadásra.  

A nappali ellátás (idősek klubja). engedélyezett férőhely:    25 fő 

Az ellátást igénybe vevők száma:                                            4  fő 

 

Átlagéletkoruk: 

- Nők:               82        év 

- Férfiak:          74        év 

Személyi feltételek: 

A nappali ellátás szakfeladaton egy dolgozó van alkalmazásban napi 8 órában, rehabilitációs 

nevelő és segítő szakképesítéssel. 

A gondozás elsődleges célja a hiányzó családi kapcsolatok pótlása. Első helyet foglal el a 

klubtagok szociális helyzetének javítása kulturált körülmények közé juttatása, 

egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, valamint az 

egészségügyi és higiénés viszonyok javítása. 

A nappali ellátás az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő 

intézményi körülményeket folyamatos felügyelet mellett. 

Biztosítja az ellátottak számára:  

- társalgási lehetőséget  

- társas kapcsolatok fenntartása érdekében programok szervezését 

- személyes higiénia fenntartását (megfelelő helyiségek, eszközök által) 

A nappali ellátás tárgyi feltételei biztosítottak. A szolgáltatást igénybe vevők alacsony 

létszáma részben azzal magyarázható, hogy a klubba nem tudnak bejárni, nincs olyan 

gépkocsi, ami naponta behozná és hazaszállítaná a tagokat.  

Az ellátottak részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni 

adottságaiknak megfelelően különböző szabadidős- aktivitást segítő fizikai, szellemi, és 

szórakoztató, valamint kulturális tevékenységek- programokat szervezünk. 

Az egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az 

egészséges életmódról, mentális támogatás biztosítása. A szakellátáshoz való hozzásegítés 

elsősorban a házi orvos által javasolt szakellátásba történő jelentkezés biztosítását, vagy a 

felmerülő problémák megfelelő szakellátás felderítése biztosítását jelenti. 

Ellátási területí. Hosszúpályi közigazgatási területe. 
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A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

kérelmére történik. Az igénylést minden esetben írásban kell benyújtani. 

A nappali ellátást a jogosult és az intézményvezető közötti ellátási megállapodás alapozza 

meg.  A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás tényleges tartalmát, a szolgáltatást igénybe 

vevő jogait, illetve kötelezettségeit, valamint a szolgáltatás vállalásait. 

Többféle szolgáltatást is igénybevevők száma 2014. évben:  

 Nő Férfi Összesen 

Házi segítségnyújtás 22 5 27 

Nappali ellátás 1 3 4 

Étkeztetés 63 59 122 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 17 3 20 

Étkezés + házi segítségnyújtás 81 68 149 

Étkezés + nappali ellátás 64 62 126 

Étkezés + jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

80 62 142 

Étkezés + házi segítségnyújtás + nappali 
ellátás 

82 71 153 

Étkezés + házi segítségnyújtás + 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

102 67 169 

Étkezés + nappali ellátás + jelzőrendszer 81 65 146 

Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás 

39 8 47 

Mindösszesen 632 473 1105 

 

A fenti táblázat jól szemlélteti, hogy éves szinten a különböző szolgáltatásokat igénybevevők 

közül a férfiak 25 %-al kevesebb ellátást vesznek igénybe.   

A nappali ellátás során nyújtott szolgáltatásért térítési díjat nem kell fizetni.  Régebben a 

nappali ellátás magába foglalta az étkeztetést is, de jogszabályváltozás miatt a két 

ellátás (étkeztetés és nappali ellátás) külön vált.   

Nappali ellátás esetében az étkeztetés díja: 

 háromszori étkezés esetén 1000.- Ft/nap  ( 2 fő) 

 egyszeri étkezés esetén jövedelemfüggő / étkeztetés szabályai az irányadóak,          

                                                                                                 2 fő)) 

Az idősek klubja a hét öt napján tart nyitva, hétfőtől-péntekig  8.00-16.00 óráig. 

Szakosított ellátás:  IDŐSEK OTTHONA 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 68.§ (1) bekezdése 

alapján az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott 
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egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg 

gyógyintézeti nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható 

el, továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az idősek otthonában a 18. életévét 

betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 

órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más 

típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. 

Ellátási terület: Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe. 

 Az idősek otthonában 2014.december 31-én 49 lakónk volt, melyet a következő táblázat 

részletesen szemléltet. Az ellátottak éves átlaga 50 fő. 

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: 

 Férfiak Nők Összesen 

40-59 év 1 1 2 

60-64 év 0 2 2 

65-69 év 0 1 1 

70-74 év 1 2 3 

75-79 év 3 7 10 

80-89 év 5 23 28 

90- 2 1 3 

Összesen 12 37 49 

 

A beszámoló írásakor 53 ellátottat gondozunk (13 férfi, 43 nő), három személy átmeneti 

elhelyezéssel veszi igénybe az otthon szolgáltatásait, határozott ideig tartó megállapodása 

van. Az ellátottak közül 31 fő (58%) helyi lakos, míg 22 személy más településekről érkezett 

intézményünkbe.  

 

Intézményi elhelyezésre vár: 

 2014. december 31-én:     18 fő 

 2015.szeptember 30-án:    25 fő ( ebből 14 személy 56% helybeli lakos) 

 

A lakók átlag életkora: 80 év.  

Betegség szerint: 

időskori demenciában szenved ebből súlyos demens 

17 7 

 

Fogyatékosság szerint: 

értelmi hallássérült mozgáskorlátozott látásfogyatékos halmozottan 
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fogyatékos (segédeszközt 
használ) 

sérült 

1 fő 6 fő 15 fő 1 fő 0 

 

Gyógyászati segédeszközt használ: 

kerekes szék járókeret támbot hallókészülék 

10 fő 7 fő 1 fő 6 fő 

 

Gondnokság alatt lévők száma: 

korlátozó gondnokság kizáró gondnokság 

2 2 

 

Ápolási – gondozási besorolás szerint: 

önellátásra képes (fennjáró) 6 

önellátásra részben képes 30 

önellátásra nem képes 15 

 rendszeres segítséget igényel, de 
közösségbe vihető 

10 

 rendszeres segítséget igényel, 
időszakosan fekvő 

8 

ápolást igényel, ágyban fekvő 4 

 

Feladataink: 

 lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, 

 ápolási, gondozási feladatok ellátása, 

 napi háromszori étkezés, ebből egy feltétlen meleg legyen, 

 szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátás, 

 egészségügyi ellátás biztosítása, 

 mentálhigiénés gondozás biztosítása, 

A településen a lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított 

intézményként működő idősek otthonára, mivel jelentős a száma azoknak az időseknek, akik 

számára életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt már nem elegendő az 

alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások. 

Az Idősek otthonában folyó: 

Gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget jelent, amelynek 

során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyenlő 
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bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-

szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. 

Az ápolási tevékenység az idősek otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása során 

felmerülő és az otthon keretei között biztosítható, egészségi állapot helyreállítására szolgál. 

Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási tervet. 

Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv 

részeként ápolási tervet is kell készíteni. 

Az elmúlt évben és az idén is a Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola és Szakképző Iskola 

kállósemjéni kihelyezett tagozata (szociális gondozó és ápoló 32 fő) intézményünket 

választotta gyakorlati terephelynek.  

Gondozási mutatók éves szinten: 

Gondozási napok száma(nap) 18.194 

Élelmezési napok száma (nap) 16.625 

Távollét,kórház,szabadság (nap) 439 

Éves kihasználtság (%) 
gondozási napokhoz viszonyítva 

100% 

 

Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel 

kíséri.  

Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: 

 gyógyszer átadás, beadás, 

 sebellátás, felfekvések kezelése, 

 fürdetés, mosdatás, kéz és lábápolás, 

 tisztába tevés- pelenka csere, bőrápolás, 

 öltöztetés, a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése, valamint a tiszta kiadása, 

 az ellátottak mozgatása-mobilizálása, emelése, 

 az ellátottak tornázása (idősebbek is elkezdhetik), tornáztatása  

A feladatellátás a gondozók munkaköri leírása, a vezetők, orvosok utasítása, valamint az 

ellátottak igénye szerint történik. A feladatokat azok jellegének megfelelően naponta 

többször, illetve a gondozó megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben 

tartásával. 

Az intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 

táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a szociális étkeztetésre vonatkozó 

szabályok figyelembevételével.  Az ellátottak étkeztetése keretében napi háromszori 

étkezést, melyből egy meleg ebédet – szükségszerűen kell biztosítani. Ha a lakó egészségi 

állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – speciális étkezési (cukorbetegek, epekímélő, 
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gyomorkímélő étrend) lehetőségről kell gondoskodni. Meleg étkezést nem csak délben, 

hanem vacsora alkalmával is gyakran biztosítunk (kb. heti 2X-3 X). 

 

Speciális étrendet nyújtunk:  

- diabetes mellitus (cukorbetegeknek:                       6 főnek 

- epekímélő étrendet:                                                 5 főnek 

- gyomorkímélő étrendet:                                           2 főnek 

 

Tisztálkodás, ruházattal való ellátás 

 

Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal (lakónkét három váltás 

alsó- felsőruházat, három váltás ágynemű, évszaknak megfelelő lábbeli), akkor az intézmény 

biztosítja számára a ruházatot. A ruházat tisztításáról és javításáról a saját mosodánkban 

gondoskodunk. 

A személyi higiéné biztosítása érdekében a lakók tisztálkodási szereiről, eszközeiről (akiknek 

nincs saját) az intézmény gondoskodik. A testi higiéniát fürdetési rend (protokoll) szerint 

végezzük. Rutinszerű mosdatás naponta, zuhany szükség szerint, illetve heti 

rendszerességgel, hajmosás és ágyneműcsere heti rendszerességgel, illetve szükség szerint.    

Egészségügyi ellátás 

Az ellátottak számára az intézményben az orvosi ellátás heti 4 órában történik. Az intézmény 

orvosa egy személyben a lakók háziorvosa is, aki a feladatokat megbízási szerződés 

formájában látja el. Változás történt a háziorvos személyében, 2015.szeptember 01-től dr. 

Rónai György felügyeli az otthonban lakók egészségi állapotát, illetve a dolgozók 

foglalkoztatási-egészségügyi vizsgálatát is.  

A háziorvos biztosítja: 

 A lakók egészségi állapotát rendszeresen figyelemmel kíséri, 

 orvosi tanácsadást ad, 

 gyógyszerrendelést végez havonta, illetve szükség szerint, 

 meghatározott szűréseket végez, 

 szükség esetén járó beteg szakrendelésre utalja a beteget. 

 Minden évben egyszer „általános vizitet” tart, ahol minden lakót átfogóan megvizsgál, 

probléma esetén speciális szakellátásra utalja.   

A járó beteg szakellátásra történő utaláskor a lakót a Veker-Team szállítja a kijelölt 

egészségügyi intézetbe. A betegszállítás nem működik zökkenőmentesen, volt rá példa, hogy 

reggel 7 órakor elvitték a lakót és csak délután 18 órakor hozták meg.  Több olyan eset is 
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volt, mikor kísérőt kellett biztosítani a lakóval (mozgáskorlátozottság, demencia miatt), és a 

dolgozó szintén egész nap távol volt. Megoldást kell keresni a probléma orvoslására.  

Egészségügyi ellátás keretében kötelesek vagyunk gondoskodni: 

 egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, 

 rendszeres orvosi felügyeletről, 

 szükség szerinti ápolásról, 

 szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, 

 gyógyszerellátásról, 

 gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. 

A gondozáshoz-ápoláshoz szükséges eszközök az intézményben rendelkezésre állnak, a 

gyógyászati segédeszközök (kényelmi eszközök) biztosítottak. 

A lakók folyadékbeviteléről állandóan gondoskodunk, a fennjáró és a fekvő betegeknél 

egyaránt. Szükség esetén, folyadéklapon vezetjük a bevitt és az ürített folyadékot.  

A műszakban lévő dolgozó az ellátottak egészégi állapotát érintő változásokról, illetve a 

velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott és hitelesített átadó füzetet 

vezet. Konkrétan a lakóval egyénileg történtekről műszakonként még gondozási lapot is 

vezetünk. A járó beteg, illetve fekvő beteg szakellátásról kiadott ambuláns lap és 

zárójelentés változásait (gyógyszerváltozás, terápiamódosítás) a lakó egészségügyi lapján 

kerül dokumentálásra.   

A gyógyszer felhasználása egyéni nyilvántartó lapon történik.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 52.§ (2) és (3) bekezdése részletesen előírja 

azon gyógyszercsoportok körét, melyet az intézmény által biztosítani szükséges alap 

gyógyszerkészletként, valamint a lakók gyógyászati segédeszközzel való ellátását is 

részletesen szabályozza ez a jogszabály. 

Az alap gyógyszercsoportokba tartozó gyógyszerek (melyet az intézmény biztosít) az 

ebédlőben nyilvánosan is megtekinthető. A gyógyszer alaplistát az intézmény orvosa minden 

hónapban az intézményvezetővel és a főnővérrel közösen jóváhagyja, illetve szükség esetén 

azt módosítja.  

 

Mentálhigiénés ellátás 

A mentálhigiénés ellátás megszervezésének arra kell irányulnia, hogy az ellátást igénybe 

vevő testi-lelki aktivitását megőrizze, s a lehetőségeknek megfelelően fejlessze. A komplex 

gondozás elengedhetetlen feltétele az ellátottak mentális gondozása és foglalkoztatása. A 

mentálhigiénés tevékenység nélkülözhetetlen lakóink életében. Fontos a pszichés 

biztonságérzet megteremtése, az elhagyatottság, a magányosság, az elszigeteltség érzésének 

csökkentése. A tervszerűen végzett mentálhigiénés foglalkoztatás megakadályozza az 
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izolációt, a gondozottak testi-lelki állapotának romlását, a foglalkoztatásukkal az idősek 

mindennapi életét tartalommal tölti ki, erősíti önbecsülésüket, hasznosságtudatukat. 

A tétlenség nyugtalanná, türelmetlenné teszi az idős embereket, nemcsak kedélyükre és 

közérzetükre, hanem egészségükre is károsan hat. A tétlen üldögélő ember unatkozik, 

türelmetlenné válik, testi-szellemi ereje rohamosan hanyatlik. 

 A foglalkoztatás célja: a mindennapi életben az egyén adottságainak figyelembevétele. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a segítő és az egyéni beszélgetésekre, amit a lakók sokszor 

igényelnek is. A beszélgetések alkalmával megnyílnak, elmondják gondjaikat és 

problémáikat. Kisebb-nagyobb szükségleteik kielégítésében segítséget nyújtunk. 

Beköltözéskor felmérjük az egyéni gondozási terv részeként, hogy ki mennyire önellátó, 

miben kér segítséget, illetve teljes ápolást-gondozást igényel-e. Túlgondozást nem végzünk.  

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 

adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni, az aktivitást segítő fizikai 

tevékenységeket, szellemi és szórakoztató, valamint a kulturális tevékenységeket. 

A hitélet is fontos része a mentálhigiénés ellátásnak. A református vallás gyakorlása minden 

csütörtökön, a katolikus vallásé minden hónap első péntekjén van, amikor a lelkészek lelki 

támaszt nyújtanak a hozzájuk forduló lakóknak.  

November 02.án gyertyagyújtással emlékezünk abban az évben elhunyt lakóinkról.  

Az ellátottak foglalkoztatása, programok megvalósítása kötődnek az egyházi ünnepekhez és 

a népszokásokhoz: farsang, március 15., húsvét, anyák-apák napja, születésnap-névnap, 

idősek világnapja, október 23. és a karácsony.  

Az idősek világnapját( október 01.) minden év október hónapjában települési szinten 

szervezzük meg. 

Az intézményben tartott rendezvényeken lakóinkon kívül meghívott vendégek is részt 

vesznek. Kulturális műsorral kedveskedünk ( az intézmény lakói és dolgozói), illetve a helyi 

óvoda gyermekei színvonalas előadása teszi feledhetetlenné, színesebbé a rendezvényt.  

Az idősek érzelmi-, hangulati életének, társas kapcsolatainak alakulása a közösségi élet, a 

tevékenységek rendszerében valósul meg. A közösségi élet tartalma ezekben, valamint az 

ezeket kísérő közös élményekben, kapcsolatokban formálódik. 

A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi 

állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztani, az egyéni gondozási tervben 

megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.  

A szocioterápiás foglalkozások formái elsősorban a munkaterápia, a terápiás és 

készségfejlesztő foglalkozás.  

Munkaterápiás foglalkozás az Otthon belső, külső környezetének rendben tartása, kisebb 

fizikai, nem megerőltető munkában ( pl: az ebédlőbe megterítés, ebéd után az asztal 

leszedésében segítés, virágültetés, és azok öntözése, stb.) való részvétel.  
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Bevezettük az „Idősebbek is elkezdhetik” napi tornát, amit reggeli után a szociális segítő 

irányításával végeznek a lakók. Kezdetben néhány lakó tornázott, de idővel megszerették és 

igénylik is a testmozgást. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. 

Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb 

adatok megismeréséhez, továbbá megilleti személyes adatainak védelme, valamint 

magánéletével kapcsolatos titoktartás. 

Az otthon lakójának joga van családi kapcsolatainak fenntartásához, rokonok, látogatók 

fogadásához. 

Az ellátottak panaszaikkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az 

előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni, és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának 

eredményeiről írásban tájékoztatni. 

Intézményünkben a szakmai jogszabálynak megfelelően működik az Érdekvédelmi Fórum, 

mely által a tagok nevei (5 fő) az ebédlőben nyilvánosan ki van függesztve.  

Lakógyűlést évente kétszer tartunk, és szükség esetén. 

A lakókat érintő érdeksérelem eddig még nem volt 

Az ellátottak jogsérelem esetén az intézmény ellátott jogi képviselőjéhez is fordulhatnak. 

  

Ellátottjogi képviselő :                    Fülöpné Mezei Anikó 

Elérhetősége:                                   06-20-489-9546 

Fogadó óra az intézményben:     minden negyedév első kedd  13-15 óráig. 

 

Az ellátottak jogainak betartása érdekében az intézmény vezetője az ellátott jogi képviselő 

feladatainak intézményen belüli ellátásához olyan feltételeket biztosít, amelyek az ellátottak 

tájékoztatását, egyéni problémáinak meghallgatását, a személyes beszélgetéseket lehetővé 

teszi.  

 

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 2014 évben: 

 

108.600.- Ft/fő/hó                            3.620.- Ft/fő/nap 

 

Személyi térítési díj az 
intézményi térítési díj 100% 

Személyi térítési díj az 
intézményi térítési díj 80% 

Nyilatkozat alapján az 
intézményi térítési díj 100% 

4 fő 27 fő 21 fő 

 

Tárgyi feltételek: 

Az intézményben a tárgyi feltételek adottak. Az épület teljes egészében akadálymentesített. 

A mozgáskorlátozott ellátottaknak rámpák segítik a zökkenőmentes közlekedést. Az 

intézményben, 25 lakószobában 50 ellátottat gondozunk ( kivétel soron kívüli elhelyezés 
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esetén van). Minden szoba bútorozott, televízióval,- hűtővel,- telefonnal felszerelt. A 

szobákhoz zuhanyzós fürdőszoba, WC biztosítja a higiénikus tisztálkodást. Saját mosodánk 

gondoskodik a lakók ruháinak mosásáról, vasalásáról, illetve javításáról. 

 

Személyi feltételek: 

 

A tartós bentlakást nyújtó szakfeladaton az alábbi egységekben foglalkoztatunk főállásban, 

kinevezéssel dolgozókat. 

 

Gondozás: 

létszám munkakör megnevezése szakképzettség 

1 fő intézményvezető szociális munkás 
(szakvizsgázott) 

1 fő főnővér ápoló (OKJ), folyamatban 
van a diplomás ápoló 
megszerzése 
 

1 fő mentálhigiénés asszisztens mentálhigiénés asszisztens 

12 fő gondozónő 1 fő OKJ ápoló 
2 fő ált. ápoló, ált. 
asszisztens 
9 fő szociális gondozó és 
ápoló 

 

 

A gondozásban a szakdolgozók mellett összesen 4 fő közfoglalkoztatott munkavállalót, és 3 

fő rehabilitációs támogatásban részesülő segítette a feladatok ellátást. A rehabilitációs 

ellátásban részesülők közül 1 fő a konyha feladatok ellátásában, 1 fő az ebéd 

házhozszállításában, illetve egy fő masszírozóként a lakók reumatikus problémáinak 

enyhítésében vesz részt.  

A gondozás szakfeladatról (Hajdu Gyuláné, Vas Sándorné) igénybe veszi a nők 40 éves 

korkedvezményes nyugdíját, a felmentési idejük alatt kevesebb létszámmal dolgozunk.  

 

 

Konyha (élelmezés): 

létszám munkakör megnevezése szakképzettség 

1 fő élelmezésvezető élelmezésvezető, szakács, 
diétás szakács 

3 fő szakács 2 fő szakács 
1 fő diétás szakács 

1 fő konyhai kisegítő nincs szakképzettsége, 
érettségivel rendelkezik 
napi 6 órában dolgozik  
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A konyhai kisegítői feladatok ellátását éves szinten összesen 13 fő közfoglalkoztatott 

segítette.  

A szakácsok közül egy fő (Gyarmati Imréné) 2015.08.31.-én közös megegyezéssel 

felmondott, más területen helyezkedett el, helyére 2015.09.01-től Peleiné Ábrók Tünde 

szakképzett szakács került (volt közfoglalkoztatott). Szintén a szakács munkakörből egy 

dolgozó (Karászi Miklósné) öregségi nyugdíjba megy. Helyét a felmentési idő letelte után 

tudjuk csak betölteni.. 

 

Technika dolgozók: 

létszám munkakör megnevezése szakképzettség 

1 fő takarítónő OKJ takarító 

1 fő mosónő-vasalónő nincs 

1 fő fűtő-karbantartó OKJ kazánfűtő 

 

Az elmúlt évben a technikai feladatok területén (takarítás, ételszállítás, mosoda) valamint a 

parkgondozásban összesen 23 közfoglalkoztatott segített be a mindennapi feladatok 

elvégzésébe.  

Az intézményben tavaly és az idén 10 személy teljesítette a 30 napos önkéntes munkát. 

Nyári diákmunkán 3 fő vett részt, akik az ellátottak gondozásában, és életvitelük 

megkönnyítésében nyújtottak lelkiismeretes munkát.  

Iskolai közösségi szolgálat keretében 5 középiskolás diák teljesítette az érettségire 

kötelezően előírt 50 órát. 

Szakmai ellenőrzések: 

Ebben az évben szakmai ellenőrzések zajlottak intézményünkben. Az ellenőrzés kiterjedt: a 

lakók személyi dokumentációjára, a személyi térítési díj helyes megállapítására, a gondozási-

ápolási feladatok törvényességének betartására, a járványtani szempontok 

figyelembevételére, a konyha higiéniájának ellenőrzésére, a dolgozók személyi 

dokumentációjára, továbbképzési terv elkészítésére.  

Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal megállapítása és összegző véleménye: 

„ Az intézményben lelkiismeretes szakmai munka folyik. Az ellenőrzés során az intézmény 

rendeltetésszerű működését veszélyeztető hiányosságokat nem tapasztaltunk. A szakmai 

létszám biztosított és a tárgyi feltételek megfelelnek”. 

Kisebb hiányosságokat határidőre pótoltuk. 

 

HBM Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya: 

„ A népegészségügyi intézet a feladat- és hatáskörét érintő kérdések ellenőrzésében 

hiányosságokat nem tapasztalt”. 
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HBM Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya: 

A célvizsgálat néhány hiányosságot tárt fel, amit folyamatosan pótolunk és az előírt 

határidőre teljesítjük. 

 

Karbantartási és felújítási tervezet  

 

Az elmúlt évben és az idén is több felújítás történt intézményünkben. Többek között a 

konyhán a szimpla falú üstöket dupla falura cserélték, nyílászárók cseréje is történt, a 

nyugati szárnyon a lakószobák ablakai műanyag nyílászárót kaptak, valamint a bejárati ajtók 

is műanyagra lettek kicserélve. A főzőkonyha melletti U alakú terület térkővel lett ellátva. 

Tavasszal napkollektorok felszerelése is megtörtént (pályázat útján). A mosoda kapacitása 

bővült egy mosógéppel, és egy szárítógéppel, ami nagymértékben megkönnyíti az ott 

dolgozók munkáját.  

 

KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZZÜK KI A FENNTARTÓNAK A FOLYAMATOS FEJLESZTÉSÉRT! 

 

Az elvégzett felújítások mellett azonban még lenne néhány fontos elképzelés, ami az 

intézmény működését, valamit a benne dolgozók munkáját segítené.  

 

1. Fedett kerékpártároló és  raktár építése,  

2. Pályázat útján intézményi autó, vagy szerződéskötés támogatószolgálattal, ami 

lehetővé tenné a lakók szakrendelésre történő szállítását és minél hamarabbi 

visszaszállítását. A szállítás kiterjedhetne települési szintre is, valamint a jelentkező 

klubtagok be és hazaszállítása is megoldhatóvá válna. 

 

Köszönöm Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának, hogy lehetővé tették az intézmény 

számára a fejlődést, hiszen minden hozzánk látogató elismeréssel szól a rendezett 

környezetről, az esztétikus épületről, az otthonos berendezésről. Bízom benne, hogy ezt az 

erényt a kiváló szakmai munka tartalmával tovább növelhetjük az elkövetkező években is 

mindenki megelégedésére. 

 

Ennyiben szerettem volna a Szociális Szolgáltató Központ szakmai munkáját ismertetni.  

 

Kérem a beszámoló megvitatását és elfogadását! 

 

 

 

Hosszúpályi, 2015.10. 21.                                                           Demeter Imréné 

                                                                                                 intézményvezető 
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Védőnői Szolgálat működése 

 

 

Hosszúpályiban 3 védőnői körzet van, melyet 3 védőnő lát el főmunka időben: Nagy Tímea , Vedres 

Tímea területi védőnők, Sósné Nagy Piroska területi és iskolát ellátó védőnő. 

   A védőnői szolgálat feladata a várandós gondozás ill. a 0-14 éves korosztály fejlődésének nyomon -

követése, dokumentálása. 

A védőnő prevenciós szakember, segítséget nyújtunk a szülőknek a csecsemő és kisgyermek 

egészséges fejlődéséhez, gondozásához , ill. az iskolai osztályvizsgálatok során kiszűrjük a kezelést, 

gondozást igénylő elváltozásokat. 

Rendszeresen végezzük az iskolában és az óvodában a tisztasági vizsgálatokat, próbálván megelőzni a 

nagyszámú tetűvel, serkével való fertőzöttséget.  Vannak családok, akikkel nehezebb az együtt 

működés . 

Várandós gondozás: 2014.júliusában több jogszabályi változás történt, amely sajnálatosan a 

gyakorlatban nem a törvényekben leírtak szerint valósul meg teljes egészében, ezzel megnehezítve a 

védőnők munkáját.  A védőnő feladatköre nem változott, de már nem áll mögöttünk szakmailag a 

szülész-nőgyógyász, aki régebben jobban segítette a munkánkat, és a kismamák számára is egyéni, 

személyes segítséget tudott nyújtani.  Pl.: ha egy várandósnak nincs „fogadott” orvosa , akkor 

előfordulhat , hogy a védőnőjén kívül orvossal 1-2 alkalommal  találkozik a szülésig . 

Törvény írja elő a családlátogatásokat  korosztálynak megfelelően , amely a munkák egyik felét teszi 

ki, másik felét a Tanácsadások tartása önállóan és orvossal közösen: Dr. Szulyovszky Menyhért , Dr. 

Rónai György , ill. az adminisztrációs munkák, amely papír és számítógépes alapú egyenlőre.  A 2016-

os évtől várhatóan digitális én online lesz minden dokumentációnk. 

A 2015. szeptember hó végi adatok szerint:  

a  várandósok száma:    40 fő 

a csecsemők száma:    69 fő 

az 1-3 évesek száma:   143 fő 

a 3-6 évesek száma:    218 fő 

7-18 éves otthon gondozott, iskolába nem járók :  8 fő 

A területi munka fontos része az évenkénti státusz vizsgálat : 1-2-3-4-5-6 évesen kell elvégezni , ill. 

csecsemőkorban 1-3-6 hónapos korban.  Most már egyre több szülő hozza el gyermekét, ahol a testi-

lelki-szociális fejlődését nézzük meg / pl.: látás, hallás vizsgálat/ . 

 

 



A védőnői ellátásnak az iskola egészségügy is a része, 1 fő védőnő végzi .  

Minden évben a 2.-4.-6.-8. osztályos tanulók védőnői-orvosi vizsgálaton vesznek részt, ahol 

igyekszünk kiszűrni szemészeti, orthopédiai, belgyógyászati  stb.  elváltozásokat. Tovább küldjük 

szakorvosi vizsgálatra a tanulókat, sajnos a gyerekek 30-50-%-ák nem viszik el a szakrendelésekre.  

Az iskola egészségügyi ellátás része még az egészségfejlesztő órák tartása, melyet elsősorban a felső 

tagozatos tanulók részére biztosítunk : káros szenvedélyek, táplálkozás és életmód, serdülőkortól a 

felnőtté válásig téma körökről szól , minden évfolyam számára. 

 

Munkánk fontos része még a védőoltások megszervezése, lebonyolítása, dokumentációja, 

oltóanyagok igénylése.  

Nővédelmi  gondozást is végzünk, amely során igyekszünk a nőket rávenni a rendszeres  

méhnyakszűrő vizsgálatra és a hatékony fogamzásgátlásra .  

 

A védőnők szakmai felügyeletét  az ÁNTSZ  illetékes vezető védőnője látja el. 

A szolgálat fenntartója OEP finanszírozás alapján a Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat. 

Címe: Szabadság Tér 5 

Tanácsadási idő: Gyermek :  Hétfő 12-13 óra  és Kedd 12-13 óra között. 

                               Várandós: Kedd 8-10 óra között. 

 

Hosszúpályi, 2015. 10.21.                                                          

   Sósné Nagy Piroska  

  Védőnő, Mentálhigiénés szakember 

Nagy Tímea Védőnő 

Vedres Tímea Védőnő  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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                 Napirend száma: 5. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. október 29. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

Tárgy:   A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 

Társulás keretében ellátott családsegítés, illetve 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátásának, 

szervezeti kereteinek, valamint a feladatok 

ellátására kötött ellátási szerződésnek a 

felülvizsgálata 
 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016. január 1. napjától a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással csak integráltan 

működhet. Ennek érdekében ezen időpontig valamennyi önkormányzatnak felül kell 

vizsgálnia a jelenlegi feladatellátásának módját és amennyiben szükséges elvégezni a 

módosításokat és integrálni a feladatokat.  

A változásokat az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 

2015. évi CXXXIII. tv. tartalmazza.  

 

A változás keretében a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása.  

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint 

a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül. A 

járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz 

kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a 

járást alkotó települések lakosságára.  

A családsegítés biztosítására 2016. január 1. napjától az a települési önkormányzat köteles, 

amely polgármesteri hivatalt működtet, vagy közös önkormányzati hivatal székhelye a 

településen van. 

A rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzatoknak 2015. október 31. napjáig felül kell 

vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, 

szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. 

Ezt követően a települési önkormányzatoknak 2015. november 30. napjáig kell dönteniük a 

feladatellátás biztosításának módjáról, amely megfelel az új szabályoknak és ezen időpontig 

kell kérelmezniük a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata jelenleg a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás keretében látja el ezeket a feladatokat 

Monostorpályi és Sáránd községekkel együtt.  

 

A jelenlegi társulási forma és maga az intézmény is megfelel az új szabályoknak, emiatt nem 

szükséges a bejegyzett adatok módosítása, viszont Sáránd és Tépe közös önkormányzati 

hivatalt alkot és a jogszabályi rendelkezések alapján a társult önkormányzat ezt a feladatot 

kötelezően a székhely településen keresztül látja el. Ennek megfelelően az eddig három 

önkormányzat alkotta társulás négyre bővül. Emiatt módosítani kell majd a társulási 

megállapodást, az intézmény alapító okiratát, működési engedélyét. Mindez a november végi 

testületi ülés feladata lesz, jelenleg arról kell dönteni, hogy Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzata a társulás keretében kívánja ellátni továbbra is ezeket a feladatokat. 

 

…/2015. (X.29.) határozat tervezet 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenn kívánja 

tartani a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulást, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal kapcsolatos feladatokat 

ezen társulás által fenntartott intézmény keretén belül kívánja ellátni 2016. január 1. napját 

követően is.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 
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Tárgy:  Döntés önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági 

társaság létrehozásáról 

 

Készítette:    Pozsonyi Ákos igazgatási ügyintéző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A jelenlegi gazdasági és közigazgatási környezet, a rendelkezésre álló források és az 

önkormányzatok által ellátandó feladatok egyre inkább szükségessé teszik a rugalmas, 

specializált működési körülményeket. Az önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz, 

forrásbevonásokhoz és hatékony gazdálkodáshoz az önkormányzat, mint szervezet nem 

minden esetben biztosít megfelelő kereteket. 

Az előterjesztésben foglalt javaslat egy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

létrehozását foglalja magában. 

 

A cél röviden: minél több bevételt termelni és az elérhető forrásokat a településen tartani, 

annak érdekében felhasználni. 

 

A gazdasági társaság profilja: 

- a település, intézményei, kapcsolt szervezetei részére mint kedvezményezetteknek 

pályázatfigyelés, -írás, projektmenedzsment, PR, fővállalkozói szolgáltatás nyújtása; 

- "csomagban" pályázati szolgáltatást nyújtó cégekhez/cégcsoportokhoz 

alvállalkozóként csatlakozás, fenti szolgáltatások nyújtása; 

- harmadik fél részére fenti szolgáltatások nyújtása; 

- az Önkormányzat felé a megvalósítandó projektekben fő-, vagy a nyertes 

projektmenedzsment-, PR-megbízott alvállalkozójaként, szervezőként, "csatornaként" 

való megjelenés; 

 

A gazdasági társaság által elérendő célok: 

- források bevonása minden elérhető területről a település érdekeit szem előtt 

tartva; minden további cél ez alá van rendelve 

- a település, önkormányzat stb. felé professzionális, az önkormányzati/hivatali 

eljárásoktól "mentesített" átfogó menedzsmenti szolgáltatás nyújtása -> rugalmasság; 

- az elérhető források maximális kihasználása, helyben tartása, profitoptimalizálás a 

település érdekeit szem előtt tartva; 

- a Polgármesteri Hivatal/Önkormányzat kapcsolódó, de "profilidegen" 

tevékenységeinek (pályázatok, távlatilag piaci részvétel) ellátása; ebből következően a 

projektekben eddig saját erőből ellátott feladatok projektforrásból történő 

finanszírozása 

- külső források (kormányzati, EU-s, piaci stb.) bevonása 

- az önkormányzat erőforrásainak (emberi, infrastrukturális, szolgáltatási, tudásbeli stb.) 

piacra juttatásában, optimális kihasználásában való közreműködés – igény szerint; 

ezen belül szabad kapacitások lehetőség szerint jövedelmező, hosszú távú lekötése az 

aktuális helyzetnek megfelelően; 

- településfejlesztési stratégia, célok meghatározása – a "víziótól" a rövidtávig; ezen 

belül: a fejlesztési célok összegyűjtése, rendszerezése, elsőbbségi sorrendek felállítása, 

kockázatelemzés, megoldási lehetőségek felállítása; 

- hosszútávú, jövedelmező együttműködések kialakítása 



- távlati, illetve általános: felzárkóztatás, élhető környezet, megújuló energia, emberi 

erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás bővítése (beleértve a piacit is); "pilot" projektek, 

közösségfejlesztés; 

 

Forrásigények (a cég létrehozásának módjától is függően): 

- "alvó", vagy minimálisan működő cég vásárlása, kapcsolódóan az átjegyzés, 

átnevezés, tevékenységi kör módosításának költsége (nem ismert) 

vagy 

- cégalapítás: 500.000-3.000.000 Ft tőke, 150-250.000 Ft alapítási költség (1. melléklet, 

2. melléklet); 

- könyvelő: 10-20.000 Ft/hó (kezdetben) 

- ügyvezető: ha alkalmazott, havi bruttó 160-200.000 Ft/hó +munkáltatói járulék; ha 

köztisztviselő, kb. bruttó 40.000 Ft +munkáltatói járulék lásd: kedvező 

összeférhetetlenségi szabályok: önkormányzati tulajdonú cégben az 

önkormányzat/polgármesteri hivatal köztisztviselője lehet vezető tisztségviselő [4. 

számú melléklet]) 

- iroda, irodaszer telefonköltség nem jelent további költséget; idővel ezek is 

átterhelhetőek a cégre 

- képzés, reprezentáció, kiküldetés stb. – adott helyzettől függ, hogy szükséges-e; a 

forrás lehet önkormányzati, pályázati vagy a tőke terhére (ez az "egyéb" költségekre is 

igaz) 

 

Bevételi lehetőségek: 

- a projektek eddig máshol lecsapódott "profitjának" részbeni becsatornázása; 

- települési erőforrások "piacra" juttatásából való költségtérítés; 

- szolgáltatásnyújtás harmadik fél részére; 

- szolgáltatások ellátása saját "kivitelezésben" (2. melléklet) 

- alapvetően a pályázati lehetőségek; egyelőre nem látszik tisztán, hogy mik a 

kormányzati szándékok az önkormányzatok ügyében, ez bizonytalansági tényező. 

Viszont szükség lesz rájuk, ezért érdemes gondolkodni az esetlegesen megjelenő, 

belobbizható pilotprojektekben. 

 

Megvalósításhoz szükséges egyéb tényezők: 

- stabil elhatározás és elkötelezettség a Képviselő-testület és a vezetők részéről; 

- önállóság meghatározott mértékben; 

- szerep-, feladat- és felelősségi körök tisztázása 

- "B-terv" akadályoztatás esetére (személyi) 

- lobbi 

 

Előnyök: 

- a cég tulajdonosi jogait az Önkormányzat gyakorolja 

- pályázóként megjelenhet piaci szereplőknek kiírt pályázatokon (pluszforrások) 

- a projektmenedzsment, PR, esetleg közbeszerzési feladatok ellátásával a pályázatokon 

igényelhető keretösszegek településen tartása, költségmegtakarítás 



- rugalmasan bővíthető az ellátandó feladatok függvényében (alkalmazottak felvétele, 

megbízási szerződés stb.) 

- megjelenhet foglalkoztatóként, megrendelőként a településen található emberek, cégek 

irányába 

- helyi vállalkozóknak forrásteremtési szolgáltatást nyújthat, segít a pályázatokhoz való 

hozzáférésben 

- partnercégekkel stabil, állandó, jól körülhatárolható üzleti kapcsolat kialakítása 

- az Önkormányzat, az általa ellátott feladatok, rendezvények, a fenntartott intézmények 

támogatása 

- tehermentesíti az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt 

- alacsony kockázat, kis befektetési igény 

 

Hátrányok: 

- nem működik az elképzelés; ebben az esetben viszont a veszteség minimális, 

gyakorlatilag a tőke mértékéig lehetséges 

 

 

1. melléklet 

Költségek: 

- 5.000,- Ft közzétételi díj 

- 100.000,- Ft illeték 

- kb. 80-150.000,- Ft ügyvédi költség 

- tőke; pénzbeli + apport minimum 3.000.000 Ft értékben  

(Javaslat: az alapításhoz és az első évi működési költséghez az Önkormányzat 

1.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulást biztosít. A fennmaradó tőkét 5.143.500,- Ft 

formájában helyezi el a gazdasági társaság számláján, amit az 2015. december 31-ig a 

Magtár épületben tulajdonos DEVAG NKft. tulajdonrészének megvásárlására fordít. 

Ezzel a megoldással teljesül a tőke biztosítása, az Önkormányzat által eleve 

betervezett kiadás pedig másodlagos módon is hasznosul, és minimalizálódnak a 

költségek.) 

 

 

2. melléklet 

Nonprofit kft alapításához szükséges tényezők: 

- képviselő-testületi határozat, amely tartalmazza: nkft célja; ügyvezető személye; 

amennyiben önkormányzati tulajdonú a székhely, annak adatait és a hozzájárulást; 

- egyedi cégnév 

- tevékenységi körök (lehetőleg TEÁOR-számmal) 

- önkormányzat adatai (nyilvántartási szám, adószám, statisztikai számjel, székhely, 

képviselő) 

- önkormányzat képviselőjének adatai (név, pozíció, születési hely, születési idő, 

édesanyja születési neve, lakcím, személyi igazolvány száma, adóazonosító) 

- ügyvezető adatai (név, születési hely, születési idő, édesanyja születési neve, lakcím, 

személyi igazolvány száma, adóazonosító) 



- nkft működési ideje (határozott – legfeljebb 5 év/határozatlan) (ezt bele lehet tenni a 

határozatba is) 

- ügyvezető megbízási/foglalkoztatási ideje (határozott – maximum 5 év, de nem lehet 

több, mint a cégé/határozatlan) 

- ügyvezető megbízással vagy munkaviszonnyal kerül foglalkoztatásra (ezt bele lehet 

tenni a határozatba is) 

- közszolgáltatási szerződés (alapítás után, ez tartalmazhatja a tevékenységen túl a 

működéssel kapcsolatos szabályokat is) 

- jegyzett tőke mértéke 

- meg kell határozni, hogy veszteség esetén pótbefizetést vagy tagi kölcsönt nyújtanak a 

tagok (tagi kölcsön NAV miatt nem ajánlott) 

- kapcsolattartási e-mail cím 

 

Egyéb tudnivalók: 

- nkft-ből végelszámolás esetén a vagyont nem lehet kivenni, azt át kell ruházni hasonló 

profilú szervezetre, ami NEM LEHET a tag önkormányzat 

- a tőkét érdemes a jegyzett tőkével megegyező arányban a cégbe tenni 

- nkft esetén a tag (önkormányzat) nem csak a jegyzett tőke, hanem a teljes tartozásért 

felel 

 

 

3. melléklet 

Kbt. 9. § (1) k): 

9. § (1) E törvényt nem kell alkalmazni: 

k) azokra a megállapodásokra, amelyeket 

ka)21 a 6. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt 

egymással, amelynek egyedüli tagja az ajánlatkérő, és amely felett az ajánlatkérő – tekintettel 

a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével 

összefüggő feladatára – az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű 

ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos 

döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó 

szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az egyedüli tag 

ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik, 

kb) a 6. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt 

egymással, amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a 6. § (1) 

bekezdés a)–d) pontja szerinti ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak, amely felett az 

ajánlatkérők – tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának 

megszervezésével összefüggő feladatára – az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően 

teljes körű ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek és képesek a gazdálkodó szervezet 

stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, feltéve, hogy a 

szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó árbevételének 

legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendő szerződések teljesítéséből származik; 

 

6. § (1) E törvény alkalmazásában ajánlatkérők: 



a) a minisztérium, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet; 

b) az állam, a helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi és 

országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi önkormányzat 

által a helyben központosított közbeszerzés keretében, valamint több helyi önkormányzat, 

illetve a közös hivatalhoz tartozó települések központosított közbeszerzési rendszere 

keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a területfejlesztési 

önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács; 

c) az a jogképes szervezet, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű 

tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely ilyen tevékenységet lát el, ha az a)–

d) pontokban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány 

külön-külön vagy együttesen, közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes 

felette gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) 

finanszírozza; 

d) a 9. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gazdálkodó szervezet; 

 

Eszerint az önkormányzatnak nem kell közbeszerzést kiírnia olyan esetekben, ha az 

ajánlatkérő és az ajánlattevő (az) önkormányzat; 

valamint ha az ajánlattevő az ajánlatkérő (többségi) tulajdonában van, és a szerződéskötés 

után az ajánlattevő üzleti évben elért nettó árbevételének legalább 80%-a az ajánlatkérővel 

kötött szerződésekből származik. 

 

Tehát ha az önkormányzat a tulajdonában lévő cégtől rendel meg szolgáltatást, amíg az adott 

üzleti évben a cég nettó árbevételének legalább 80%-a önkormányzati megrendelésből 

származik, addig nem kell közbeszerzést kiírni. 

A projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság, közbeszerzés stb. szolgáltatásnak 

minősül. 

 

Kizárólagos jogra hivatkozással van lehetőség mentesülni a közbeszerzési kötelezettség alól? 

Válasz (2013. október 18-án hatályos szabályozás alapján) 

A Kbt.-t – ha a közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelés - nem kell alkalmazni abban az 

esetben, ha a szolgáltatást a 6. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők 

valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog 

alapján nyújtja. 

A kivételeket – az Európai Bíróság állandósult joggyakorlatának megfelelően – megszorítóan 

kell értelmezni. 

A fenti kivételi esetkör fennállásának konjunktív feltételei az alábbiak: 

a.    a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése, 

b.    a szolgáltatást a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők 

valamelyike vagy általuk létrehozott társulás nyújtja, 

c.    a szolgáltatás nyújtására a fenti alanyi körnek kizárólagos joga van 

d.    a kizárólagos jog jogszabály alapján áll fenn. 

(Kbt. 9. § (5) bek. g) pont, C-20/01 és C-28/01 Bizottság vs. Németország ügy) 

Forrás: http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/gyakran-ismetelt-kerdesek/ , 31. kérdés 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/gyakran-ismetelt-kerdesek/


4. melléklet 

2011. évi CXCIX. tv (Kttv.) 85. § (4) c): 

[A kormánytisztviselő] c) nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve 

felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi 

tulajdonban, vagy a 87. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szervezet közvetlen vagy közvetett 

tulajdonában, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges 

jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen 

vagy közvetett befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései 

alapján számítva – legalább ötven százalék. 

 

…/2015. (…. ….) határozat tervezet 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1) Megalapítja a …………….. (név) ……………… (szervezetforma). 

2) A …………….. (gazdasági szervezet neve) célja közreműködés a Hosszúpályi 

Nagyközség Önkormányzat által elérhető források kiaknázása; az Európai Uniós, 

haza és egyéb források hatékony lehívása; projektek hatékony végrehajtása; az 

Önkormányzathoz kapcsolódó piaci tevékenységekben történő részvétel; 

településfejlesztés. 

3) A …………….. (gazdasági szervezet neve) határozatlan időre hozza létre. 

4) A …………….. (gazdasági szervezet neve) ügyvezetőjének ……………. (név) 

(……………….. [születési hely, idő] …………………….. [lakcím]) nevezi ki … 

év/határozatlan időtartamra munkaviszony/megbízási jogviszony keretében. A 

kinevezés kezdete ………….. (dátum). 

5) A jegyzett tőke mértéke …………..,- Ft, melyet Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzata rendelkezésre bocsát. 

6) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges lépések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 

 


