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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  

2016. május 26-án (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 az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

3.) A 2016. évi falunapi rendezvény előzetes megtárgyalása 
Előadó: Végh Edit művelődésszervező 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 

 
4.) Különfélék 

 
Zárt ülés 

 
5.) Döntés a Hosszúpályi, Szabadság tér 4. sz. alatti ingatlan értékesítésével 

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

 
6.) Döntés a Hosszúpályi 388/1 hrsz. alatti ún. Sporttelep értékesítéséről 

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

 
7.) Döntés a Hosszúpályi, Nyár u. 12. sz. alatti ingatlan eladásáról 

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

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
Hosszúpályi, 2016. május 20.  

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-11/2016. (V. 26.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

Határozatok: 
 
69/2016. (V. 26.) határozat  a polgármesteri jelentésről 
 
70/2016. (V. 26.) határozat  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatairól szóló beszámolóról 

 
71/2016. (V. 261.) határozat  a Derecske-Létavértesi Kistérség Több-

célú Kistérségi Társulás szociális szolgál-
tatójáról 

 
72/2016. (V. 26.) határozat  a Vidék Értékei Egyesület pályázatának 

támogatásáról 
 
73/2016. (V. 26.) határozat  a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

és a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi 
Óvoda nyári nyitvatartásáról 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. május 26-i   

r e n d e s  n y í l t  üléséről. 

 

 

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

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 15:00 óra. 

Jelen voltak: Zara András   alpolgármester  

                                      Czirinkó Gyula   képviselő 

 Kiss Csaba    képviselő 

                                       Miléné Fényi Györgyi  képviselő 

                                      Szabó István   képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

  

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

A meghívottak közül megjelent: Tollas Vince őrsparancsnok, Végh Edit művelődésszer-

vező 

Távollétét jelezte: Berényi András polgármester, Szegedi Ferenc, Takács Attila képviselők 

  

Köszönti a megjelent képviselőket, kölön köszönti a Hosszúpályi Kábeltelevízió nézőit. 

Berényi András polgármestert akadályoztatása miatt a mai ülést ő fogja levezetni. Megál-

lapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 testületi tagból 7 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 a napirendi pontokat elfogadja, kéz-

felemeléssel jelezze. 

Zara András alpolgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – egy-

hangú 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 az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellá-

tásáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

3.) A 2016. évi falunapi rendezvény előzetes megtárgyalása 

Előadó: Végh Edit művelődésszervező 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

4.) Különfélék 

 

Zárt ülés 
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1.)  Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 

 

 

A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda épületének teljes felújításához, valamint az új 

óvodai új tornaszoba megépítéséhez szükséges lesz a két óvodai intézmény épületeinek 

helyet biztosító önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok összevonása. Az ezzel 

járó mérnöki feladatok ellátására, a földmérő mérnököt felkérték. A telekegyesítési eljá-

rás elindult.  

A helyi vízmű telep dogozói által elkészített, első 200 portára vetített 5.390,- Ft/porta 

szennyvízhálózatra való rákötési hozzájárulásról szóló számla az önkormányzathoz meg-

érkezett. Ez az összeg 1.078.000,- Ft. Ezen összeg megfizetését a szolgáltató részére az 

önkormányzat magára vállalta. A TRV Zrt. helyi dolgozói jelenleg kb. 550-600 bekötésre 

vonatkozóan végezték el a jegyzőkönyvezést.  

A debreceni „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület elnökével személyes 

egyeztetést tartott a polgármester Debrecenben az egyesület telephelyén 2016. május 2-

án. Az egyesület kb. 60-80 db szuka kutya ivartalanítását tudná bevállalni ezt igénylő és 

rászoruló családok esetében. Az eb oltása, chippel való ellátása és ivartalanítása 4.500,- 

Ft-ba kerülne. Ezen összeget az önkormányzatunk átvállalná az eb gazdája helyett, miu-

tán ellenőrizné a rászorulósági indokot. Az ez ügyben érintett eb tartókat az önkormány-

zat által megbízott személyek személyesen fogják felkeresni, és egyeztetni a további ten-

nivalókról.  

A Debreceni AKSD Városgazdálkodási Kft. levélben fordult önkormányzatunkhoz, hogy 

jelöljünk ki egy olyan személyt, aki a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában előírt 

adatszolgáltatásért felelős, és aki a szolgáltató által elvégzett munkákra vonatkozó telje-

sítési igazolásokat előkészíti. Ezt a munkát Balog Lajos műszakis kollegára bízták.  

TOP-os (Területi Operatív Program) pályázatok közül három pályázat már benyújtásra 

került. Ezek: „Hosszúpályi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése”; „Védőnői és 

fogorvosi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Hosszúpályiban”; „Ügyfélbarát 

családsegítő és gyermekjóléti központ kialakítása”. Kettő pályázat előkészítése jelenleg 

folyamatban van: „Attrakciófejlesztés az olgakerti Vadászházban”; „A Hosszúpályi Roma 

Nemzetiségi Óvoda bővítése és rekonstrukciója”.  

Az MVH-s pályázatok közül már benyújtásra került a „Magtár épületének felújítása”. Egy 

másik pályázat előkészítése jelenleg is folyik. Ez nem más, mint a Művelődési Ház épüle-

tének energetikai korszerűsítése.  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2016 márciusában és áprilisában „teszt au-

dit”-ot végzett az önkormányzat által működtetett három konyhában. A teszt auditon 

elért eredmény: az iskola konyha 67%-os azaz elégséges, a Szociális Szolgáltató Központ 

konyhája 73%-os azaz közepes, az óvoda konyhája 74 %-os azaz közepes minősítést kapott.  

A Rákóczi utcában a gyalogos járda tönkrement szakaszainak felújítása elkészült.  
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Az Irinyi utcában a közmunka programban résztvevők bevonásával a járdaépítés elkezdő-

dött. A teljes hossz 220m, ebből nagyjából 100 m készült el. Ennek a költségei a közmunka 

programban lesznek elszámolva. 

A település belterületén lévő utcákban az utak felújítása befejeződött. A kivitelezővel 

megkötött Megbízási Szerződésben szerepelt még a két kerékpárútban keletkezett hibák 

kijavítása, valamint több utcában a kátyúzás elvégzése. 

Befejezéséhez közeledik a Messzelátó-sóstói településrészen lévő önkormányzati tulaj-

donban épület felújítása. A felújítás költsége közel 1,8 millió Ft, Melyhez kb. 200.000,- Ft-

os önkormányzati önerő párosul. 

A Kossuth utca Monostorpályi felé vezető részének jobb oldalán, a Keleti utca sarkától 

visszafelé indulva kb. 80 méteres szakaszon, betonelemek felhasználásával megépült a 

csapadékvíz elvezető árok egy része.  

A Hosszúpályi Petőfi u. 17. szám alatti ingatlan megvásárlásáról döntött a Képviselő-

testület. Az ingatlan megvásárlására vonatkozó adás-vételi Szerződést 2016. május 23-án 

aláírták. Jelenleg tereprendezés folyik az ingatlanon, mivel fejlesztési célterület. 

A Hosszúpályi-Debrecen közötti 4808-as közút, valamint a Hosszúpályi-Sáránd közötti 

4809-es közút felújítására összegyűjtött aláírási ívek egy részét az érintett települések 

vezetői eljutatták az Önkormányzathoz. Jelenleg 2.614 aláírásuk van, de még Pocsaj, Esz-

tár és Nagykerek a holnapi napon juttatja el az íveket. Ha jól tudja, még Monostorpályiból 

is várják. 

 

Monostorpályi már átküldte az íveket. 

 

A Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület meghívásának eleget téve 2016. május 21-

én szombaton Mohora községbe utaztak a Hosszúpályi Életfa Művészeti Egyesület kiállító 

művészei. A kiállító művészeket elkísérte Berényi András polgármester, több helyi ön-

kormányzati képviselő, a Hosszúpályi Vadrózsa Tánccsoport és az Irinyi József Általános 

Iskola néhány diákja is. A Tolnay Klári Emlékházban kiállított művészeti alkotásokat, me-

lyeket a Hosszúpályi Életfa Művészeti Egyesület tagjai készítettek, az érdeklődők kettő 

héten át megtekinthetik. 

Egy-két aprósággal még kiegészítené. A mai napon hozta be a mazsorett csoport vezető-

je, Lakatos Klaudia egy oklevelet. 2016. május 21-én Kiskunfélegyházán országos mazso-

rett fesztiválon vettek részt Gyémánt Mazsorett csoport néven, ami a Csillag és a Gyé-

mánt Mazsorett csoportokból állt. Mintegy hét hónapot gyakoroltak a versenyre, ahol 

ezüst minősítést értek el. Megköszönik az Önkormányzat segítségét, mivel így tudtak 

eljutni a versenyre. A vezetők Lakatos Antalné és Lakatos Klaudia. Megmutatja a kamerá-

nak is a díjat és az oklevelet. Reméli, hogy a következő verseny jobban sikerül, de ez is 

nagy siker, amivel öregbítették Hosszúpályi hírnevét. A gondozási központban 11 db nyí-

lászárót cseréltek ki. Már csak 6 hiányzik, és akkor a keleti és a nyugati szárny is védve 

lesz. Az őszi bevételek függvényében tudják ütemezni és árajánlatokat kérni. A műszaki 
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telephelyen a betonelemgyártó gépnek kell sík területet kialakítani, ami ~50 m3 sódert és 

125 q cementet igényel. A teljes költséget nem az Önkormányzat fizeti, hanem a BTM 

2003 Kft is részt vállal belőle, mivel a területen lévő adótorony elmozdítása nagyobb ösz-

szeget jelentene. A terep előkészítése után megkezdődhet a termelés, ami a következő 

évekre előre vetítve akár hasznot is hozhat. 

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás, kiegészítés. További hozzászólás hiányában szava-

zásra bocsátja a polgármesteri jelentést. 

 

Zara András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egy-

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

 

6 9 / 2 0 1 6 .  ( V .  2 6 . )  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.)  Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

A beszámolót tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság, az elnök távolléte miatt 

megkéri dr. Szulyovszky Menyhért elnökhelyettest, foglalja össze a Bizottság álláspontját. 

 

Köszönti az alpolgármestert, a képviselőket. A Bizottság alaposan áttárgyalta a beszámo-

lót. Néhány adatot kiemelne. A 3h-s (halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek száma 

meglepően magas Hosszúpályiban. Részletesen le van írva, hogy mennyi, milyen esettel 

találkoztak a szolgálatnál. Részletes, jól összerakott beszámoló, amit elfogadott a Bizott-

ság. Azt szeretné még hozzáfűzni, hogy dr. Rónai György kollégája átvállalta a gyermek-, 

óvoda- és iskolaorvosi teendőket, illetve ellátja az idősek otthonával kapcsolatos teendő-

ket is. A vizsgálatok gördülékenyen folynak. Sok az elhízott gyerek, téli időszakban nő-

gyógyászati és egyéb betegségek. Problémát jelent – világméretekben is – a túlzott tele-

fon- és számítógép-használat, ami a társas kapcsolatok beszűkülését okozhatja, amit a 

pedagógusok is érzékelnek. Összességében ennyit szeretne mondani,néhol meglepő ada-

tokkal találkoztak. A Bizottság javasolja megtárgyalni és elfogadni a beszámolót. 

 

Megköszöni a Bizottság véleményét, alaposan áttárgyalták.  Számára ami meglepő volt, 

hogy 0-18 év között 1.468 gyerek, akikből 961 2h-s vagy 3h-s, tehát még 500 olyan gyerek 

sincs, aki nem hátrányos helyzetű. Aggasztó, hogy a szülők között sokan felelőtlenül bán-

nak a gyerekkel, és nem biztosítanak megfelelő körülményeket. A családsegítő ezeket 

észleli, igyekszik kezelni, amiért köszönettel tartoznak. Ha nem lennének ezek a visszaté-

rő problémák, a település is előrébb tartana. További hozzászólás hiányában szavazásra 

bocsátja az előterjesztést. 

 

Az elkeserítő az, hogy egyre rosszabb a helyzet. Hiába végzi egyre több képzett szakem-

ber ezt a munkát, nem rajtuk múlik. Külön harcot kell vívni a gyerekkel, a családdal. A hé-

ten volt tanúja egy elhelyezési esetkonferencián, ahol a szakemberek is próbálták kidol-

gozni milyen módon kezeljék az esetet, hogy annak pozitív hatása legyen, amikor a szülő 

szinte azonnal le is mondott a gyerekről. A szakembereknek jelentett lelki traumát, a szü-

lőknek ezek szerint nem. Hosszúpályi nagyon pici, és az itt dolgozó szakemberek addig 

nem tudnak komolyabb lépéseket tenni, amíg kormányzati szinten nem jelenik, hogy a 
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családok családok legyenek, és ne anyagi megfontolások vezéreljék a szülőket a gyer-

mekvállalásban. De addig itt Hosszúpályiban ilyen adatokkal fognak találkozni. Küzdenek 

a helyi oktatási intézmények – óvodák, iskola –, hogy nem az érdemi oktatási munkát tud-

ják végezni, hanem egészségügyi problémákkal és a szülőkkel küzdenek; valamit a Képvi-

selő-testület sem érdemi feladatokkal foglalkozik, hanem mindig visszalép 5-6-ot az ilyen 

problémák miatt. Amelyekkel normál körülmények között nem is kellene találkozniuk. 

Felelős gondolkodású emberekkel ilyen problémák nem lennének. Sajnos évről-évre ilyen 

szomorú számadatokkal kell találkozzanak a beszámolókban. Lassan tehetetlenek, a be-

számolót elfogadják, de nem tudnak mit tenni. Mindenki dolgozik a saját területén, és azt 

kívánja, hogy a jövőben ez pozitívan csapódjon le. 

 

Egyetért képviselő asszonnyal. Talán nem kellene elmenni önkormányzati szintig. Egy 

érdekes dolgot mondott az intézményvezető, ami helyi sajátosság, hogy a szülők arány-

lag gyorsan, könnyen lemondanak a gyerekről. Ez ellen – akármilyen jó szakemberek van-

nak – nehéz tenni. Az, hogy miért alakult ki, és meddig tart, nem tudja. 

 

A képviselőtársak jól látják a helyzetet. Az is az igazsághoz tartozik, hogy az Önkormány-

zat minden tőle telhetőt megtesz. A szociális juttatásokon kívül ha bármilyen probléma 

jelentkezett, mindig segítettek. Mivel több hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a beszámolót 

elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Zara András alpolgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egy-

hangú szavazati aránnyal – a beszámolóról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

7 0 / 2 0 1 6 .  ( V .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat gyermekjóléti és gye r-

mekvédelmi feladatairól szóló beszámolóról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót elfogadja. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 
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3.)  A 2016. évi falunapi rendezvény előzetes megtárgyalása 

Előadó: Végh Edit művelődésszervező 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 

 

 

Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Megkéri Kiss 

Csaba elnököt, hogy ismertesse az álláspontjukat. 

 

Megköszöni a szót. A Bizottság tárgyalta a falunap tervezetét és költésvetését. Egyhan-

gúan támogatják, megvitatásra és elfogadásra javasolják a Testületnek.  

 

Megköszöni a hozzászólást. Köszönti Végh Edit művelődésszervezőt, aki a főszervező. 

Megkérdezi, van-e kiegészítenivalója? 

 

A Bizottság és a képviselők már ismerik a programot a lakosság még nem. A részletes 

program a jövő heti Hosszúpályi Kisbíróban fog megjelenni. Kicsit más lesz ez a falunap 

mint a korábbiak. Azokat a programelemeket, amik a korábbi alkalmakkor elnyerték a 

lakosság tetszését, most is meghagyták. Azért volt könnyebb elkezdeni megszervezni az 

idei falunapot, mivel ez volt az első olyan év, amikor a Képviselő-testület 1.700.000,- Ft-ot 

adott a falunapra, ezért azonnal, már februárban sikerült lefoglalni azokat az előadókat, 

akik június 10-11-én fel tudnak lépni. Kétnapos rendezvény lesz, június 10-én 

kiállításmegnyitó, illetve Mohácsi Brigi és a Szalontai Band foglalja el a színpadot, június 

11-én a szekeres és motoros felvonulással kezdenek. Az előző év tapasztalatai alapján dél-

után 3-4 óráig nem nagyon jelennek meg az emberek, ennek oka a kánikula. Ebben az év-

ben kicsit más lesz. Ugyan 11 órától nyit a kézművesek utcája, jurtát állítanak fel és lesznek 

kísérőrendezvények, de igazán 15 órától kezdődik a rendezvény, ami este fél 10-ig tart. Az 

egyik legfontosabb, hogy kik lesznek a sztárvendégek. Délután a By The Way, este pedig 

Zséda és Ádám és Éva. Ezen kívül nem csak hosszúpályi, hanem debreceni együttesek is 

fellépnek. Úgy gondolja, most színesebb lesz a falunap, mint az eddig megszokottak. 

 

Megköszöni a tájékoztatást. Hozzászoktak, hogy mindig augusztusban volt falunap. Most 

a Testület hozzájárulásával sikerült olyan fellépőket meghívni, akik augusztusban már 

foglaltak, illetve a Testület keretet biztosított, így nem volt az a bizonytalanság, hogy lesz-

e elegendő forrás a szervezésre. Tehát van egy alapösszeg, de továbbra is számítanak 

szponzorokra, és várják a helyiek felajánlásait is. Így lehet színvonalasabb falunapot szer-

vezni. Lehetne nevesebb előadókat i hívni, de egy fellépőre 3-4 millió forintot nem szabad 
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a településnek áldoznia. Ettől függetlenül jól érezheti mindenki magát egy ilyen rendez-

vényen. Öröm, ha mindig valami plusz jelenik meg: az utóbbi két évben 11 utca lett leasz-

faltozva, így több helyre tudnak eljutni a fogatosok, motorosok. Ez is része a falunapnak, 

és úgy gondolja, hogy az Önkormányzat ilyen téren is jól teljesít. Várja a további hozzászó-

lásokat. Mivel több hozzászólás nincs, kéri, hogy aki a programtervet elfogadja, kézfel-

emeléssel jelezze. 

 

Zara András alpolgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egy-

hangú szavazati aránnyal – a falunapi programtervet elfogadta. 
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4.)  Különfélék 

 

 

A Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás kereste meg polgármester urat, hogy 

egyes szociális ellátásokat a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. helyett a Derecskei 

Család- és Gyermekjóléti Központ látna el. Ahhoz, hogy a Társulásban polgármester úr 

szavazhasson, a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia. A képviselők olvasták az 

előterjesztést. Mivel hozzászólás nincs, javasolja az előterjesztés szerint meghozni a hatá-

rozatot. Kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Zara András alpolgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egy-

hangú szavazati aránnyal – a szolgáltató váltásról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

7 1 / 2 0 1 6 .  ( V .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 

szociális szolgáltatójáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1.) egyetért azzal, hogy a Derecske-Létavértes Kistérségi Többcélú Társulás 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, valamint a támogató 

szolgáltatás ellátására a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 

(székhelye: 4029 Debrecen, Monti Ezredes u. 7. sz.) megkötött ellátási 

szerződést – azon időponttól kezdődően, amikortól a Hajdú-Bihar me-

gyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya a Derecske Vá-

ros Önkormányzata által fenntartott Derecskei Család- és Gyermekjóléti 

Központ részére a szociális alapszolgáltatásra a működési engedélyt ki-

adja, de legkorábban 2016. június 30. napjával – közös megegyezéssel 

megszüntesse. 

2.) egyetért azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistér-

ségi Társulás Álmosd, Bagamér, Derecske, Kokad, Konyár, Létavértes és 

Sáránd településeken biztosítandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

ellátására Derecske Város Önkormányzatával 2016. július 1-jétől kössön 

ellátási szerződést, a Derecske Város Önkormányzata által fenntartott 

Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, 

Köztársaság út 86. sz.) feladatellátásával. 
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3.) felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecske-Létavértesi 

Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Elnökét tájékoztassa. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
      Határidő:  azonnal 

 

A Vidék Értékei Egyesület kereste meg az Önkormányzatot egy kérelemmel. Egy pályázati 

lehetőség keretében az 1956-os forradalomnak szeretne egy emlékművet felállítani, 

amennyiben nyernek. A Képviselő-testületnek ahhoz kellene hozzájárulnia, hogy az em-

lékművet közterületen állíthassák fel. Az előterjesztést tárgyalta az Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sport Bizottság. Felkéri az elnököt, ismertesse az álláspontjukat.  

 

Köszöni a szót. A Bizottság tárgyalta a kérelmet, és úgy gondolják, hogy mindenképpen 

támogatni kell az olyan kezdeményezéseket, amelyek Hosszúpályi értékeit gyarapítják. 

Ebben az esetben egy köztéri fafaragvánnyal emlékeznének meg az évfordulóról. Úgy 

gondolják, hogy ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani, illetve az Önkormányzat 

rendelkezik olyan területtel, ahol az emlékmű felállítható. Nem a Kegyeleti Parknál, ha-

nem a kisebbségi önkormányzat és a művelődési ház közötti területen kellene felállítani. 

Javasolják a Testületnek az előterjesztést ebben a formában történő megtárgyalását és 

elfogadását. 

 

Megköszöni a tájékoztatást. A Bizottság támogatja a pályázatot és kijelölte a helyszínt is a 

Művelődési Ház belső udvarán. Megkérdezi, van-e további hozzászólás. 

 

Úgy gondolja, hogy eddig is melléálltak minden olyan kezdeményezésnek, ami Hosszúpá-

lyi értékeit gyarapította. Mint tudjuk, Hosszúpályinak van is egy olyan 18 évesen elhunyt 

volt lakosa, Nagy János ipari tanuló, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc során 

vesztette életét. Ezzel nevet is adna az áldozatának, ha felállítanának egy emlékművet 

ezen a Büszkeségponton.  

 

Megköszöni a hozzászólást. Támogatja az előterjesztést. Kéri, hogy aki egyetért az előter-

jesztéssel azzal a kiegészítéssel, hogy az emlékművet a Művelődési Ház belső udvarán 

állítsák fel, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Zara András alpolgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egy-

hangú szavazati aránnyal – az 1956-os pályázat támogatásáról az alábbi határozatot hozta: 
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7 2 / 2 0 1 6 .  ( V .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a Vidék Értékei Egyesület pályázatának támogatásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja a Vidék Értékei Egyesület (4274 Hosszúpályi, Debreceni u. 23.) 

kezdeményezését, mely szerint önkormányzati tulajdonú területen az 1956-os 

forradalomnak emléket állító úgynevezett Büszkeségpont „1956-os forrada-

lom” emlékművet állítson fel. Az emlékmű helyét a Bem József Művelődési 

Ház és Könyvtár belső udvarán határozza meg. 

     Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

     Határidő: azonnal 

 

 

A nyilvános ülésen még egy előterjesztést kell tárgyalni. Az óvoda és a roma óvoda veze-

tői egy beadvánnyal fordultak a testülethez, amit az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság is tárgyalt. Az óvodáknak van egy kötelező nyitvatartási idejük, illetve kötele-

zettségei a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Meg kell határozni, hogy mikor biz-

tosítanak ebédet, illetve a szülők szabadságát sem lehet ezzel korlátozni. Megkéri az Ok-

tatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, ismertesse az álláspontjukat. 

 

Köszöni a szót. A Bizottság tárgyalta a beadványt. A Hosszúpályi Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője azzal a kérelemmel fordult a Bizottság felé, hogy a zárva tartás idejét 

támogassák. Ez az időpont 2016. július 11. és 2016. augusztus 12 között kívánják meghatá-

rozni abból a megfontolásból, hogy a zárva tartás korábban augusztus hónapra esett. 

Ekkor történtek a nyári nagytakarítási, karbantartási munkák. Közben olyan változások 

történtek a nyári gyermekétkeztetésben, amelyek nem lehetőségek, hanem törvényi kö-

telezettségek. Mivel az Önkormányzat két konyhán valósítja meg az étkeztetést – az isko-

lában és az óvodában. A karbantartási időszakot úgy kell meghatározni, hogy az egyik 

konyha üzemeljen, mivel az étkeztetést biztosítani kell. Az iskolai konyhán a kötelező ét-

keztetés július 15. és augusztus 15 között történik, tehát ebben az időszakban a konyha 

kihasznált lesz. Ez után fog majd a nyári karbantartás. Ez utóbbi időszakban z óvodai 

konyhának üzemelnie kell. Az ügyeleti igényeket felmérték, két csoportnyi gyereket kell 

várhatóan ellátni, ami biztosítható, mind szociális, mind a kötelező óvodáztatás felől. A 

Bizottság tárgyalta, és javasolja, hogy az óvodai konyha karbantartása és tisztasági me-

szelése, takarítása a fenti időpontban történjen. 
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Köszöni a véleményt. Annyival egészítené ki, hogy nem csak a karbantartás, hanem a dol-

gozók szabadságolása is fontos. Ha folyamatosan működnek a csoportok, akkor nem le-

het kiadni a szabadságokat. Ezzel a megoldással a nyári ügyelet folyamatosan biztosítha-

tó. Mivel több hozzászólás nem volt, kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemelés-

sel jelezze. 

 

Zara András alpolgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egy-

hangú szavazati aránnyal – az óvodák nyári zárvatartásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

7 3 / 2 0 1 6 .  ( V .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Egységes Óvoda -Bölcsőde és a Hosszúpályi Roma 

Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde és a Hosszúpályi Roma Nemze-

tiségi Óvoda nyári zárva tartását 2016. július 11. és 2016. augusztus 12. között 

határozza meg. 

     Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

     Határidő: azonnal 

 

 

Megkérdezi, hogy a különfélékben van-e valakinek további hozzászólása. Zárszóként any-

nyit tesz hozzá, hogy idén az Önkormányzat nagy összeget költ az utcák aszfaltozására, a 

kerékpárutak karbantartására, a járdák építésére, a belvízelvezető-rendszer felújítására. 

Évről-évre tudnak valamivel fejlődni. Készítettek felméréseket a településen, hogy ha le-

hetőség adódik, kész elgondolások legyenek. Ezek nem kerülnek külön pénzbe, mivel az 

érdekelt cégek elvégzik. 

 

Bizottsági szinten kezdeményez egy településszintű bejárást június 6-án, amikor körbe-

járnák a település azon utcáit, ahol a szennyvízberuházás megvalósult, és megtörténtek a 

helyreállítások. Nagyon sok bejelentés érkezik a hivatalhoz is. Ezeket a hiányosságokat 

tárják fel, hogy másnap, amikor lesz az egyezető bejárás a FIDIC mérnökkel és a kivitele-

zővel, a problémás helyeket jelezni és kijavíttatni tudják a garanciális időszak alatt. Ha ez 

nem következik be, utána nehéz érvényesíteni. Több helyen megsüllyedtek az idomok, 

magasabbra kerültek a bekötési pontok, pluszköltséggel járnak a bekötések. Mindezeket 

tárják oda a Mérnök és a kivitelező elé. Kéri a lakosságot, hogy az ilyen hibákat jelezzék 

Balog Lajos műszaki kollégának. 
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Egyetért, ő is kérni, hogy a lakosság éljen a bejelentési lehetőséggel. Az Önkormányzat 

már készített költségelt felmérést is. A lakosoktól hallják ezeket a problémákat, doku-

mentálják is őket, és valóban ezeket a kivitelező elé kell tenni, és kijavíttatni a hibákat. 

 

Ahogy képviselőtársa is mondta, legjobb szándékaik mellett sem tudják az összes hely-

színt bejárni, ezért szükség van a lakosság segítségére, és jelezzék Balog Lajos felé. 

 

Megköszöni a kiegészítéseket. Ahogy az ülés elején is mondta, több előterjesztést zárt 

ülésen tárgyalni. Mivel további hozzászólás nem volt, megköszöni a közreműködést és a 

TV-nézők figyelmét. Öt perc szünetet és zárt ülést rendel el. 

 

Hosszúpályi, 2016. május 26. 

kmf. 

 



1./ Polgármesteri jelentés 

1.1/ A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda épületének teljes felújításához, valamint az új 

óvodai új tornaszoba megépítéséhez, szükséges lesz a két óvodai intézmény épületeinek helyet 

biztosító önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok összevonására. Az ezzel járó mérnöki 

feladatok ellátására, a földmérő mérnököt felkértem. A telekegyesítési eljárás elindult.  

1.2/ A helyi vízmű telep dogozói által elkészített, első 200 portára vetített 5390 Ft/porta 

szennyvízhálózatra való rákötési hozzájárulásról szóló számla, az önkormányzatunkhoz 

megérkezett. Ez az összeg 1 078 0000 Ft. Ezen összeg megfizetését a szolgáltató részére az 

önkormányzatunk magára vállalta. A TRV Zrt. helyi dolgozói jelenleg kb. 550-600 bekötésre 

vonatkozóan végezték el a jegyzőkönyvezést.  

1.3/ A debreceni „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület elnökével személyes 

egyeztetést tartottam Debrecenben az egyesület telephelyén 2016. május 2-án. Az egyesület kb. 

60-80 db szuka kutya ivartalanítását tudná bevállalni, ezt igénylő és rászoruló családok esetében. 

Az eb oltása, chippel való ellátása és ivartalanítása 4 500 Ft-ba kerülne. Ezen összeget az 

önkormányzatunk átvállalná az eb gazdája helyett, miután ellenőrizné a rászorulósági indokot. 

Az ez ügyben érintett eb tartókat, az önkormányzat által megbízott személyek személyesen 

fogják felkeresni, és egyeztetni a további tennivalókról.  

1.4/ A Debreceni AKSD Városgazdálkodási Kft. levélben fordult önkormányzatunkhoz, hogy 

jelöljünk ki egy olyan személyt, aki a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 22. §- ában előírt 

adatszolgáltatásért felelős, és aki a szolgáltató által elvégzett munkákra vonatkozó teljesítési 

igazolásokat előkészíti. Ezt a munkát Balog Lajos műszakis kollegára bíztuk.  

1.5/ TOP –os (Területi Operatív Program) pályázatok közül három pályázat már benyújtásra 

került. Ezek:- „Hosszúpályi csapadékvíz- elvezető rendszerének fejlesztése”  - „Védőnői és 

fogorvosi alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése Hosszúpályiban” – „Ügyfélbarát 

családsegítő és gyermekjóléti központ kialakítása”. Kettő pályázat előkészítése jelenleg 

folyamatban van: - „Attrakciófejlesztés az olgakerti Vadászházban”, - „A Hosszúpályi Roma 

Nemzetiségi Óvoda bővítése és rekonstrukciója”.  

1.6/  Az MVH – s pályázatok közül egy már benyújtásra került: a „Magtár épületének felújítása” 

Egy másik pályázat előkészítése jelenleg is folyik. Ez nem más, mint a Művelődési Ház 

épületének energetikai korszerűsítése.  

1.7/  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2016 márciusában és áprilisában „teszt 

audit”- ot végzett az önkormányzatunk által működtetett három konyhában. A tesztauditon elért 

eredmény: az iskola konyha 67%-os azaz elégséges, a Szociális Szolgáltató Központ konyhája 

73%-os azaz közepes, az óvoda konyhája 74 %-os azaz közepes minősítést kapott.  

1.8/ A Rákóczi utcában a gyalogos járda tönkrement szakaszainak felújítása elkészült.  

1.9/  Az Irinyi utcában, a közmunka programban résztvevők bevonásával a járdaépítés 

elkezdődött.  



1.10/  A településünk belterületén lévő utcákban az utak felújítása befejeződött. A kivitelezővel 

megkötött Megbízási Szerződésben szerepelt még, a két kerékpárútban keletkezett hibák 

kijavítása, valamint több utcában a kátyúzás elvégzése. 

1.11/  Befejezéséhez közeledik, a Messzelátó - Sóstói településrészünkön lévő önkormányzati 

tulajdonban épület felújítása. A felújítás költsége közel 1,8 millió Ft. Melyhez kb. 200 000 Ft-os 

önkormányzati önerő párosul. 

1.12/  A Kossuth utca Monostorpályi felé vezető részének jobb oldalán, a Keleti utca sarkától 

visszafelé indulva kb. 80 méteres szakaszon, betonelemek felhasználásával megépült  a 

csapadékvíz elvezető árok.  

1.13/  A Hosszúpályi Petőfi u. 17. szám alatti ingatlan megvásárlásáról döntött a képviselő-

testület. Az ingatlan megvásárlására vonatkozó Adás - Vételi Szerződést 2016. május 23-án 

aláírtuk.  

1.14/  A Hosszúpályi – Debrecen közötti 4808-as közút, valamint a Hosszúpályi- Sáránd közötti 

4809-es közút felújítására összegyűjtött aláírási ívek egy részét, az érintett települések vezetői 

eljutatták hozzánk.   

1.15/  A Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület meghívásának eleget téve, 2016. május 

21-én (szombaton) Mohora községbe utaztak a Hosszúpályi Életfa Művészeti Egyesület kiállító 

művészei. A kiállító művészeket elkísérte Berényi András polgármester, több helyi 

önkormányzati képviselő, a Hosszúpályi Vadrózsa Tánccsoport, az Irinyi József Általános Iskola 

néhány diákja is. A Tolnay Klári Emlékházban kiállított művészeti alkotásokat, melyeket a 

Hosszúpályi Életfa Művészeti Egyesület tagjai készítettek, az érdeklődők kettő héten át 

megtekinthetik.         

 

                                                                                                 Berényi András polgármester  



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának átfogó értékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés a 2016. május 26-i  

 

 

 

 

Képviselő – Testületi ülésre.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Dr. Széles Szabolcs 

                            jegyző 

  

 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 

2015. évi átfogó értékelése. 

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

értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 

év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést 

– települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a 

gyámhatóságnak.  

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

tartalmazza. 

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

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

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

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

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

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

Az éves gyermekvédelmi tanácskozás 2016. 02. 29-én volt Hosszúpályiban. Az éves jelzőrendszeri 

intézkedési terv 2016. 03. 30-án készült el, melyet megküldtünk a Derecskei Család- és Gyermekjóléti 

Központnak a törvényi előírás szerint. 

 

A gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a 

gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását; szervezni és közvetíteni kell a máshol 

igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.  

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló 

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

követelményének betartásával.  

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. 

 A település 2015. évi demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira. 

A településen a 0-18 évesek száma összesen: 1468 fő 

 0 – 3 évesek száma:   245 fő 

 3 - 6 évesek száma:    275 fő 

 6 – 14 évesek száma:  619 fő 

 14 – 18 évesek száma:329 fő  

 

HH-s, HHH-s a településen 991 fő. 

 

  Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása, ezen kiadások éves 

nagysága : 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 08. hó – 823 fő 4.773.400 Ft 

                                                                            11. hó – 849 fő 4.900.200 Ft 

- óvodáztatási támogatás 138 fő havi 10.000 Ft, 1 fő havi 20.000 Ft 

- önkormányzati kedvezményben részesül 22-22 fő/hó – 1.117.000 Ft 

 

Elutasítások száma, oka: Elutasításra 2015. évben nem került sor. 

 

 

 

 



Gyermekétkeztetés megoldásának módja: 

 Összes étkező 100% 

kedvezmény 

50% 

kedvezmény  

nem részesül 

norm. kedv-ben 

önk-i döntés 

alapján 25-50% 

óvoda 188 188 - - - 

iskola 403 339 40 2 22 

Összesen 591 527 40 2 22 

Nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat évek óta biztosítja az igénylők részére. 2015. évben 345 fő 

vette igénybe a nyári gyermekétkeztetést. 

 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

Alapellátások:    

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás  

 Idősek klubja 

 családsegítés 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

Szakellátás: Idősek Otthona – 50 férőhellyel  

A Gondozási Központ látja el az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja és az idősek otthona ellátást 

a településen.  

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja a településen: 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata, valamint Monostorpályi 

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

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

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

változások figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakul.  

 

2015. évben az intézményben a családsegítés feladatát 4 fő főállású családgondozó, a gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatát 5 fő főállású családgondozó látta el, akik közül 1fő az intézményvezető is egyben. 

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

 

Családsegítő Szolgálat: 

A Családsegítő Szolgálat (Hosszúpályi) éves kliensforgalma 2015. évben 1368 volt. Az összes esetszám 

189 fő volt. Rendszeres szociális segély: 44 fő.  

 

A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái a következő probléma típusokba sorolhatók: 

- Életviteli probléma: 28 

- Családi-kapcsolati probléma: 23 

- Lelki-mentális probléma: 8 

- Anyagi probléma: 3 

- Foglalkoztatással kapcsolatos probléma: 44 

- Egészségkárosodás következménye miatti probléma: 16 

- Ügyintézéshez segítségkérés: 64 

- egyéb: 3 

 

A kliensek iskolai végzettség szerinti megoszlása: 

- 8 osztálynál kevesebb:   35 fő 

- 8 osztály:                      117 fő  

- Szakmunkásképző:        26 fő 

- Szakközépiskola:             5 fő 

- Gimnázium:                     4 fő 

- Főiskola, egyetem:           2 fő 

 



Nem és korcsoport szerinti bontás: 

nem 14– 17 

éves 

18– 34 

éves 

35-49 éves 50-61 éves 62 évesnél 

id. 

Össz. 

Férfi 1 9 14 26 10 60 

nő 1 46 32 29 21 129 

összesen 2 55 46 55 31 189 

Dologi juttatást 50 családnak tudtunk adni 2015-ben. 

 

Csoportmunka: 

 egészségmegőrző csoport (1 csoport) 

 információs csoport (1 csoport) 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

A Gyermekjóléti Szolgálat (Hosszúpályi) éves kliensforgalma 2015. évben 4046 volt, ez 245 gyermek (155 

család). 

 

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

jelzett veszélyeztető okok: 

- Gyermeknevelési probléma: 15 

- Anyagi probléma: 6 

- Családi konfliktus: 11 

- Szülői elhanyagolás: 144 (ebből – a „klasszikus szülői elhanyagolás: 104, iskolai hiányzás: 27, 

bűncselekmény elkövetése: 12, szabálysértés elkövetése:1) 

- Szülők vagy család életvitele miatti probléma: 22 

- Családon belüli bántalmazás: 4 

- környezettanulmány kérés: 16 

- válsághelyzetben lévő várandós anya: 1 

- egyéb probléma: 26 

 

alapellátás védelembe vétel id. hat. elhelyezés nevelésbe vétel utógondozás 

189 10 4 42 - 

 

Hatósági intézkedések: 

 

Védelembe vétel: 

Hosszúpályi: 10 gyermek volt 2015-ben védelembe véve, 4 esetben a gyermekjóléti szolgálat kérte a 

hatósági intézkedést, 6 esetben a közoktatási törvény megsértése miatt került sor a védelembe vételre (50 

órát meghaladó hiányzás miatt). Ebből 2 esetben sikeresen zárult a védelembe vétel, 2 esetben a 

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

került sor.     

A védelembe vétel okai:  

 Szülői elhanyagolás: 9 gyermek (ebből iskolai hiányzás 6 eset – az 50 órát meghaladó hiányzás 

miatt, 1 gyermek bűncselekmények elkövetése miatt.) 

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés: 

Ideiglenes hatályú elhelyezésre 4 alkalommal került sor 2015-ben. 1 gyermek esetén az anya kérte az 

elhelyezést, 3 gyermek esetén a gyermekjóléti szolgálat. A gyermek-elhelyezési értekezletet követően 2 

gyermek került átmeneti nevelésbe, 2 gyermek elhelyezési értekezletére még nem került sor.  

 

Átmeneti nevelésben lévő gyermekek családjával végzett feladatok 

A gyermekjóléti szolgálat a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a járási 

gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti. 

2015. évben Hosszúpályiból átmeneti nevelésben lévő gyermek: 42 fő volt. Ebből a lezárt esetek száma 6. 

Nagykorúvá vált 4 fő, 2 fő házasság kötéssel lett nagykorú, 2 fő esetében illetékességünk megszűnt. 

 



2016. 01. 01-től a hatósági intézkedési feladatok átkerültek a Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ 

esetmenedzseréhez. 

 

Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működése: 

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

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

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

szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak.  

 

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

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

gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági intézkedést kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve 

súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 

előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  A törvény emellett a tagok számára együttműködési és 

kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő. 

 

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

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

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

írásban történő teljesítésére.  

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a települési veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 

tagjai, valamint más intézmények, szervezetek éltek jelzési kötelezettségükkel a 244 eset kapcsán: 

 

 Hosszúpályi 

Szülő, szülővel a gyermek  25 

Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 4 

Gyj-i szolg. kezdem. 21 

Jelzőrendszer kezdem.  

- védőnő 4 

- háziorvos  

- kórházi szociális munkás 2 

- családsegítő szolgálat 8 

 - óvoda   

- iskola 51 

- rendőrség 12 

- állampol. (lakosság) 12 

- Gyámhivatal, jegyző  100 

   Összesen: 245 

 

Prevenciós tevékenységek: 

- Hosszúpályiban 2 csoport (kreatív és játszó csoport) 17fő 
 

A gyermekek napközbeni ellátása biztosításának módja a településen: 

Hosszúpályiban a gyermekek napközbeni ellátását a Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde, a 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda és a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola útján biztosítják. 

 Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde 

 

2015. január 1-től-2015. aug.31-ig 

Az óvodába járó gyermekek száma:   215 fő 

 hátrányos helyzetű:    161 

 ebből halmozottan hátrányos:  131 

 veszélyeztetett:    4 

 SNI:      5  

 



Szakember bevonására az alább részletezett módokon került sor. 

 szakértői bizottság   5 

 pszichológus:     2 

 logopédus:     25 

 fejlesztő pedagógus:    29 

 Pedagógiai Szakszolgálat  

( iskola érettségi vizsgálat) :  35 

 gyógypedagógus:    5  

 

Nevelési év közben 4 gyermek távozott az óvodából, 1 fő bentlakásos intézménybe, 3 fő családi okok 

miatt. Szintén nevelési év közben 3 gyermek iratkozott be. 

2015-ben 93 nagycsoportos gyermekből 60 fő lett beiskolázva: 

60 fő gyermek normál tantervű iskola osztályba került 

33 fő gyermek maradt az óvodában 

 

A nagyszámú óvodában való visszamaradás oka, hogy sok gyermek nyári születésű, szociálisan és 

fizikailag is éretlen. 30 főt a Nevelési Tanácsadó szakértői javaslata alapján tartottunk még egy évig az 

óvodában. 3 fő 7 évesen szakértői javaslatra maradt még 1 évet óvodában, sajátos nevelési igény miatt.  A 

vizsgálat alapján 5 gyermeket engedtek iskolába. A 60 gyermekből 6 gyerek ment Debrecenbe vagy  

Monostorpályiba iskolába. 

 

2015-ben meghatározó változás történt az óvodánk életében, ugyanis a Nemzetiségi Óvoda 2015.július 1-

től kezdve önálló intézményként működik. 

 

2015.szeptember 1-től-2015. december 31-ig 

Beiratkozott és felvett gyermeklétszám:  56 fő 

Az óvodába járó gyermekek száma:   162  

 hátrányos helyzetű:    58 

ebből halmozottan hátrányos:  52 

 veszélyeztetett:    3 

 SNI:     2 

 

Szakember bevonására az alább részletezett módokon került sor. 

 szakértői bizottság   3 

 pszichológus:     3 

 logopédus:     24 

 fejlesztő pedagógus:    23 

 Pedagógiai Szakszolgálat  

(iskolaérettségi vizsgálat):  8 

 gyógypedagógus:    2  

 

Óvodánkban fontosnak tartjuk a gyermekvédelem szempontjából a prevenciót. Az óvodapedagógusok az 

észlelt problémákat próbálják kezelni a szülőkkel gondosan odafigyelve arra, hogy meddig segítheti ő 

maga a gyermeket, ill. családját, s mikor szükséges jelzéssel élni az óvodavezető és a gyermekjóléti 

szolgálat felé.  

 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

 

A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvodába járó gyermekek szocio-kulturális háttere a mélyszegénységben 

lévő cigány családokból kerül ki. 

A cigánytelep telepi formátumú felszámolása után 4 csomópontban tömörült koncentráltan a cigányság. 

Homok - Nyár, Csata - Nyíl, Sport, Alkotmány- Bagosi utcáról, melyek a falu szélén találhatók a közel 

1400 fő körüli oláh cigány közösségből ahol, igen magas a gyermek létszám. (Már szinte minden negyedik 

gyermek az etnikumhoz tartozik.) 

 



Mindnyájan HHH-s családok, ahol általában egy szülő sem rendelkezik állandó munkahellyel.  

Munkanélküli, jövedelmi viszonyaikat tekintve tartósan alacsony az egy főre jutó jövedelem. A 

megélhetési küszöb alatt élnek.   Ez alapján gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya az intézményben 100 % -os. 

 

Az óvodába járó gyermekek száma 2015/16-os évben 60 fő. 

Az óvoda megítélése szerint:  

 SNI                          6 fő 

 3 HHH                   60 fő 

 Veszélyeztetettek:   3 fő 

A látogatott családok száma 19 fő. A családlátogatási alkalmak száma: 21 látogatás 

 

Szakember bevonására a következőkben került sor: 

Nevelési tanácsadó: 5 eset 

Áthelyező Bizottság: 3 eset 

Pszichológus: 1 eset 

Fejlesztő pedagógus: 10 eset 

Logopédus: 6 eset 

 

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

 

Tanulói adatok 

Iskolánk tanulóinak száma az október 1-jei statisztika alapján 476 fő.  

fél évkor:  472 fő.  

Alsó tagozat: 241 normál, +1 fő eltérő tantervű tagozat, 

felső tagozat: 218 normál, +12 fő eltérő tantervű tagozat, 

Ebből: 23 fő Sajátos nevelési igényű tanuló az eltérő tantervű tagozaton 13 fő, integráltan oktatott 10 fő.  

A jegyző által - hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 11 fő 

   - HHH tanulók száma: 217 fő 

- veszélyeztetett helyzetűnek ítélt tanulók száma: 16 fő 

A leggyakoribb veszélyeztetést okozó tényezők:  

A család nem megfelelő életvitele, elhanyagoltság, alkoholizmus, bűnözés. 

Magán tanulók (szakorvosi javaslat alapján) száma: 0 fő  

A gyerekek 25 tanulócsoportban vannak elhelyezve 

 

A tanulók étkeztetési kedvezményei megnövelték az itt étkezők számát:  

    
Díjkedvezmény 
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3 36 3 7 2 42 340 433 39 472 

Tankönyvtámogatásban 429 fő részesült  

- 1-3. évfolyam 183 fő törvény szerint  

- GyVT 205 fő 

- 3 gyermekes család 25 fő 

- tartós beteg 4 fő 

- SNI-s 15 fő 

 és 48 fő  nem részesült (fizetett). 

 

Az 1-4. osztályban iskolaotthonos- egész napos iskolai ellátásban részesül: 241 fő  

Felsős és SNI tanulószoba létszáma: 21 + 17 + 10 = 48 fő (5-6. évfolyam, SNI 4-7. évfolyam) 

 

Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:  

- felzárkóztató foglalkozás:  279 fő  90 óra 

 



Az iskolában működő szakkörök, szabadidős programok száma: 11 

  - labdarúgás, színjátszó, angol, német fakultáció és szakkör, rajzszakkör, KRESZ, kézilabda. 

 

Prevenciós programok:  

Szervezett egészségmegőrzési prevenciós foglalkozások:  

- „Gyümölcsös kalandok” – gyümölcsfogyasztás népszerűsítése 

- fogászati és testápolási verseny,  

- Egészséges életmód – vetélkedő és védőnői felvilágosítói tevékenységek keretében valósult meg. 

 

Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma: 56 fő BTM (236 órában).  

Gyógypedagógiai ellátásban részesül: 23 SNI (124 óra/hó) 

 

Továbbküldés (Nevelési tanácsadó, pszichológus, stb.):  

A tankerületi szakértői bizottságtól 2015. december 31-ig 22 fő vizsgálatát kértük tanulási, magatartási 

problémák miatt. BTM vagy esetleg SNI megállapítása céljából 2 tanuló pszichológiai vizsgálaton vett 

részt.  

A tanév első félévében 12 fő részére kértek - januártól a tanév végéig még 16 tanuló számára kell kérniük – 

kontrollvizsgálatot.  Folyamatosan hívják be a gyerekeket. A vizsgálati időpontokról mindig tájékoztatják 

az iskolát is. A megyei szakértői bizottságtól 5 fő kontrollvizsgálatát kértük.  

Szakértői vélemény alapján áthelyezés intézményük eltérő tantervű tagozatára – nem történt.  

 

Védőnői Szolgálat 

 

2015. évben a várandós anyák száma 35 fő volt a településen, ebből fokozott gondozott 17 fő. 

A 0 - 6 évesek száma 455 fő, ebből fokozott gondozott 202 fő.  

Otthon gondozott 7 - 18 évesek száma: 10 fő, ebből fokozott gondozott 8 fő. 

Oktatási intézménybe beíratott gyermekek száma: 705 fő, ebből fokozott gondozott tanuló 340 fő. 

 

Dr. Rónai György háziorvos 

A gyermekek általános egészségügyi helyzete alapjaiban jónak mondható. Megfigyelhető a rendelésen, 

hogy iskolaidőben ugrásszerűen emelkedő tendenciát mutat az akut meghűléses, illetve vírusos jellegű 

panaszokkal jelentkező fiatal páciensek száma. A vizsgálatok legtöbbször a háttérben nem mutatnak 

semmilyen belgyógyászati jellegű eltérést. Megállapítható, hogy ezen megjelenések célja igazolás kérése, 

lógások legalizálása. 

 

Meglátásuk alapján igen sok - tízből legalább 8 - gyereknek rossz a fogazata. Táplálkozásukról 

elmondható, hogy minőségileg hiányos. Már a csecsemők is igen korán megismerkednek a cukorral, sok 

kisgyermek szájából folyamatosan lóg a cukrozott teát, néha colát, vagy egyéb igen magas cukortartalmú 

italt tartalmazó cumisüveg. Sok az elhízott gyermek. Ez a nem megfelelő táplálkozás mellett a 

mozgásszegény életmódnak is köszönhető.  

Főleg most, a téli időszakban ugrásszerűen megnőtt a rühes és tetves gyermekek száma. 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata - Bem József Művelődési Központ 

A településen élő gyermekeknek a következő programokat szervezték: 

 Megnevezése    Időtartama   Rendszeressége 

Gyermekelőadás   1 óra    4 alkalom 

Játszóház    2-3 óra    kéthetente 

Művészeti klub   1-2 óra    kéthetente 

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

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

társastánc, / 

Ifjúsági klub rendezvényei 

/hálóbarát, születésnap, névnap stb.   5-6 óra   17 alkalom 

 



Intézményük ad helyet az óvoda és az iskola által szervezett rendezvényeknek is. /ünnepi megemlékezések, 

anyák napja, ballagás, suli-buli versenyek/ 

 

2015. januártól 3 tanfolyami képzés zajlott 60 fő részvételével. /Családellátó, TB- ügyintéző, Karbantartó/ 

2013. decembertől Rétvári Sándor vezetésével 3 éven keresztül Cigány Akadémia kerül megrendezésre 60 

fővel. 

 

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 

 

A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt jogsértések száma: 

 Hosszúpályi Sáránd Monostorpályi 

Szabálysértés 23 0 0 

Vétség 6 0 1 

Bűntett 4 0 0 

Összesen 33 0 0 

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében. 

2015. évben Sárándon gyermekkorú személyekkel szemben sem szabálysértési, sem büntetőeljárást nem 

folytattunk.  

Monostorpályiban a 2015. évben gyermekkorú személyekkel szemben sem szabálysértési, sem 

büntetőeljárást nem folytattunk.  

Hosszúpályiban viszont a gyermekkorú, és fiatalkorú személyek által elkövetett jogsértések száma 

jelenősen nem emelkedett, ám az adatok csak a bejelentett, vagy a hatóság tudomására jutott eseteket 

mutatják. 2015. évben is többnyire a vagyon elleni bűncselekmények azok, amelyekben részt vesznek, ám 

előfordultak garázdaság, és testi sértés bűncselekmények is. 

 

A gyermekkorú, vagy fiatalkorú bűnelkövető személyek legtöbb esetben a családból kiemeltek közül kerül 

ki, akik tartós, vagy átmeneti elhelyezésben vannak valamelyik Lakás- vagy Gyermekotthonban.  

2015. évben gyermekkorú személyekkel szemben lopás bűncselekmények miatt folytattunk eljárást, 

melyek a büntethetőséget kizáró ok miatt (gyermekkor) megszüntetésre kerültek. Falopás és kerékpárlopás 

történt, melyekben gyermekkorú személyek voltak a bűnelkövetők. Ezen esetekben nem intézetis 

gyermekekről volt szó. A falopás esetében a tél beálltával a szülők egy része a gyermekeit küldi el fát 

lopni, hiszen velük szemben a büntetőeljárás megszüntetésre kerül, míg a kerékpár lopások esetében a 

szegénység, a vágy, hogy nekem is legyen biciklim vezérli tetteiket. Ám mindegyik esetben a szülői 

kontroll teljes hiányát tapasztalom, tapasztaltam.   

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében. 

A fentiekben leírtakat még nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy mi vezet oda, hogy egy elhanyagolt, a 

társadalom peremére sodródott, úgymond számkivetett gyermekből, fiatalkorúból miért lesz bűnöző.  

Mint arról már beszámoltam a tavalyi évben is, és az adatokból is kitűnik, a legtöbb bűncselekmény 

vagyon elleni, lopások, betöréses lopások, amikor pénzt, kisebb értéktárgyakat tulajdonítanak el, főleg  

amiket hamar értékké, főleg pénzzé lehet tenni, amiből megveheti azt magának, amiről korábban csak 

álmodott (pl. cipő, ruha, édesség, ékszer).  

 A 14-18 éves fiataloknál a gyermekkorban megszilárdult énkép széttöredezik. Bekövetkezik a szülőkről 

leválás krízise, a csalódások, a bűntudat megélése. A nemi szerep vállalása, szorongás, depresszió szövi át 

a banális történéseket. A társas és párkapcsolati kudarcok a magány élményével ismertetik meg a 

fiatalokat. A szülők megváltozott magatartása és a környezet időnként negatív minősítése, sérüléseket, 

traumákat okoz.  

Egyre többször követnek el súlyosabb bűncselekményeket, sok esetben úgy, hogy azok elkövetésében nem 

csak tevőleges résztvevők, de ötletgazdák is. A fiatalkorúk körében jellemző továbbra is az egyre fiatalabb 

korban elkezdett dohányzás, alkohol- és egyes esetekben a drogfogyasztás, az intenzív éjszakai élet, - és ez 

az elmúlt évekhez képest változást nem hozott. 

Sáránd, és Monostorpályi településeken kirívó eset a fiatalkorúak körében nem történt.  

 

A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen. 



Hosszúpályi településen több esetben történt családon belüli erőszak (bántalmazás), amelynek a kiskorúak 

nem elszenvedői vagy elkövetői, pusztán csak tanúi voltak. A látencia a szülők-családtagok egymás 

sérelmére elkövetett erőszakos cselekményei körében is jelentős lehet. 

Családon belüli erőszak elkövetése miatt több esetben került sor a Rendőrőrs által elrendelt ideiglenes 

megelőző távoltartás elrendelésre.  

 

2015. évben gyermekkorú személy sérelmére történt erőszakos, személy elleni bűncselekmény nem történt.  

 

A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok. 

A településeinken nem jellemző a kábítószer terjesztése, fogyasztása, ám ez nem zárja ki jelenlétét a 

kábítószereknek az iskolákban. 

 

A bűnmegelőzésben, prevenciós munkában végzett feladatok és szerzett tapasztalatok. 

Az „Iskola rendőre” program keretében több alkalommal is sor került prevenciós előadás megtartására, 

bűnmegelőzési jelleggel is. A tapasztalatok szerint az általános iskolások érdeklődőek, nyitottak a témára. 

Közlekedési, és drog prevenciós előadásokra is sor került már, nem csak az iskola program keretében a 

településeink iskoláiban, önkormányzatainál. 

 

A nevelő és lakásotthonokban elhelyezett gyermekek szökése jelentős erőket köt le azzal, hogy az 

otthonokból megszökött gyerekeket kell visszaszállítani. A visszaszállított gyerekek pedig azonnal 

szöknek, a rendőr távozása után.  

 

További tájékoztatásul közlik, hogy ezek az adatok tájékoztató jellegűek; e körben adatnyilvántartást az 

őrsön nem vezetnek. A bűncselekmények nyomozását nem csak a Hosszúpályi Rendőrőrs végezheti. 

A nyomozások lefolytatására a 2015. július 01-ét követően a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság valamint a 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr - főkapitányság nyomozó szervei is hatáskörrel és illetékességgel bírnak. 

 

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 

tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 

ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. augusztus 28.-án tartott helyszíni 

szakmai ellenőrzést (intézményi ellenőrzés – családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat). 

Jövőre vonatkozó javaslatok 

Az 1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 94.§. (2a). bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat a lakosságszámától függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot 

működtetni. E kötelezettségnek az önkormányzat eleget tesz.  
 

A gyermekjóléti alapellátások hozzájárulnak a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 

megelőzéséhez. Ennek elérése érdekében továbbra is folytatni kell a különböző prevenciós programokat, a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és az önkormányzat közötti együttműködést. 
 

A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat új épület kialakítására 2016. májusban. Kedvező pályázati elbírálás esetén az 

intézmény új épületbe költözhet, ami megfelelne a mai kor követelményeinek.  

Ennyiben szerettem volna ismertetni a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásának 

értékelését. 

Hosszúpályi, 2016. május 20. 

Dr. Széles Szabolcs 

                                                                                   jegyző 
 

 













Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Derecske-Létavértesi Többcélú Kistérségi Társulás néhány tagja esetében bizonyos 

szociális feladatok ellátását a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 4029 

Debrecen, Monti Ezredes u. 7. sz.) helyett legkorábban 2016. június 30. napjától a Derecskei 

Család- és Gyermekjóléti Központ kívánja átvenni.  

 

Ez Hosszúpályit, illetve az érintett feladatok ellátását és annak módját nem érinti, viszont 

Hosszúpályi is tagja a társulásnak, így ahhoz, hogy a Társulási Tanács dönthessen a 

kérdésben, felhatalmazást kell adni polgármester úr részére, hogy az ülésen szavazhasson a 

kérdésben. 

 

 

…/2016.(V.26.) határozat tervezet 

 

1.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért 

azzal, hogy a Derecske-Létavértes Kistérségi Többcélú Társulása a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás ellátására, valamint a támogató szolgáltatás ellátására a Bihari Szociális 

Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4029 Debrecen, Monti Ezredes u. 7. sz.) megkötött 

ellátási szerződést – azon időponttól kezdődően, amikortól a Hajdú-Bihar megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Derecske Város Önkormányzata által 

fenntartott Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ részére a szociális alapszolgáltatásra 

a működési engedélyt kiadja, de legkorábban 2016. június 30. napjával – közös 

megegyezéssel megszüntesse. 

 

2.) Továbbá Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

egyetért azzal, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Álmosd, 

Bagamér, Derecske, Kokad, Konyár, Létavértes és Sáránd településeken biztosítandó 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására Derecske Város Önkormányzatával 2016. 

július 1-jétől kössön ellátási szerződést, Derecske Város önkormányzata által fenntartott 

Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 derecske, Köztársaság út 86. 

sz.) feladatellátásával. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecske-Létavértesi 

Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanácsának Elnökét tájékoztassa. 

 

      Határidő: azonnal 

      Felelős: Berényi András polgármester 


