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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését  

 

2016. július 5-én (kedd) du. 14:30 órára 

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

 

1.) Döntés a Hosszúpályi 810/2 hrsz. alatti ingatlan átminősítéséről  
Előadó: Berényi András polgármester 
 
 

2.) K ü l ö n f é l é k  
 

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
 
Hosszúpályi, 2016. július 4. 
 

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-16/2016. (VII. 5.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

 
Határozatok: 
 
87/2016. (VII. 5.) határozat  a Hosszúpályi 810/2 hrsz-ú ingatlan átmi-

nősítéséről 
 
88/2016. (VII. 5.) határozat  a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító 

Projekt hiányosságairól 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. július 5-i   

r e n d k í v ü l i  üléséről. 

 

 

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

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 14:30 óra. 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András   alpolgármester  

                                      Czirinkó Gyula   képviselő 

 Kiss Csaba    képviselő 

                                       Miléné Fényi Györgyi  képviselő 

                                      Szabó István   képviselő 

 Szegedi Ferenc   képviselő   

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila    képviselő 

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos  

  

Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, 

mivel a 9 testületi tagból 9 képviselő jelen van. Ezt követően megnyitja az ülést.  

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. 

Berényi András alpolgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 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.) Döntés a Hosszúpályi 810/2 hrsz. alatti ingatlan átminősítéséről 

Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalta és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

2.) Különfélék 
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1.)  Döntés a Hosszúpályi 810/2 hrsz. alatti ingatlan átminősítéséről 

Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalta és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 

Az első napirendi pontban tehát a Hosszúpályiban lévő 810/2 hrsz. alatti ingatlan átminő-

sítéséről kell döntést hozni, mely a Bagosi u. 5 szám alatt található és „gyűjtőpont” az 

elnevezése. Nem titok, ugyebár a szomszéd Hajdú Gyula feljelentést tett az illetékes ha-

tóságnál. Kijöttek, ellenőrzést tartottak, mely 14 625,- Ft-ba került az önkormányzatnak. A 

hatóság annyit írt elő, hogy ha a szóban forgó ingatlant a Képviselő-testület közterületté 

minősíti át, akkor más olyan tényező, mely az előírásokba ütközne nem lesz. Meg lett di-

csérve a település, amikor is az ellenőrzés során az illetékes megbízottak terepszemlét 

tartottak, ugyanis ilyen szép és rendezett hulladék gyűjtőpontot még nem láttak. Ahol 

névsor szerint vannak a gyűjtőedények sorba állítva, letörölgetve, virágágyak vannak ki-

alakítva, virágok ültetve. Mindent rendben találtak, egyetlen hiányosság az, hogy át kell 

közterületté minősíteni. Ám legyen. Egyébként a Naplótól hívták, elmondta, hogy ez egy 

átmeneti állapot. Valamit kezdeni kellett ezzel a helyzettel, hogy a falu ne legyen tiszta 

szemét. Ettől jobb megoldást nem talált a testület. Úgy néz ki, ha szeptemberben a par-

lament elfogadja a hulladékgazdálkodási törvény módosítását, akkor ez a helyzet meg-

szűnik. A hulladékgazdálkodási szolgáltatónak lesz előreírva, hogy gyűjtőedényeket kell 

biztosítania a szelektív hulladékoknak is, házanként, portánként. Ezt követően fel kell 

számolni a gyűjtőtelepet.  

Jegyző úr írt egy fellebbezést, hogy engedjék el a 14 625,- Ft-ot, hiszen szűkös a kassza. 

De mivel június 3-án az óvodában volt a ballagási ünnepség a posta átjött és hétfő lett 

iktatva. A határidő 15 nap volt, emiatt a két nap csúszás miatt mégis ki kellett fizetni az 

összeget. Az, hogy ha most átminősítésre került sor, azt később vissza kell-e csinálni, nem 

biztos. Megkérdezi a jegyző urat, kihagyott-e valamit? 

 

 

Nem, minden lényeges el lett mondva. Annyi kiegészítést tenne, hogy ma hívta őt Dr. 

Bucsku Tibor, ő volt az egyik ügyintéző, aki kint volt ellenőrzésen. Érdeklődött, hogy az 

óta milyen intézkedést tett a Testület a probléma megoldásának érdekében. Kérte, hogy 

minél hamarabb nyilvánítsuk át közterületté. 

 

Két meglátása van a témával kapcsolatban. Az álláspontját nem titkolja, mindenki tisztá-

ban van vele. Egy vödör moslékot hiába tesznek körbe virággal, az a kupac ugyanúgy 

moslék marad.  

 

Itt moslék nincs jelen. 
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Sokszor megfordul a környéken, úgy véli viszonylag rendezett a terület. Működik rende-

sen, neki csak annyi a problémája, hogy ő se lakna ott szívesen. Teljesen megérti a szom-

szédok gondját-baját. Megoldást kell találni. A falu szélén valahol létesíteni kellene egy 

telepet, gyűjtőpontot és oda szokatni a lakosságot. Kíváncsi lenne, melyik képviselő társa 

vállalná be az odaköltözést. Azzal nem ért egyet, hogy feljelentés történt. Nyilván meg 

lehetett volna ezt egymás között is beszélni és megoldást találni. Sohasem fogja a nevét 

adni ehhez a döntéshez, ha egyedül marad, akkor csalódott lesz.  

 

A gyűjtőpont kb. 5-6 hónapja működik, illetve már tavaly ősszel is működött. Visszahallot-

ta, hogy a szomszéd nyűgös emiatt. Pontosan ebből kifolyólag próbálta a problémát elke-

rülni. A levágott fű komposztálva lett, hogy újrahasznosítható legyen, mint komposzt 

anyag, pl.: a fóliasátornál, az Urbánszki féle portán. Ha a szomszédot zavarja, mert tény-

leg erjedt szaga volt, akkor leáll a folyamat. Így is lett. Megfelelő távolságot tartva 6-8 

métert el lett tolva a tevékenység. Ha valaki benéz, azt mondja, hogy itt nincs is hulladék-

gyűjtés.  

 

Elismerte, hogy a környezet rendezett. 

 

Két hónap ennyit kell kibírnia a szomszédnak. 

 

De utána át lesz minősítve, az előbb mondta el polgármester úr. 

 

Igen, az iskolának gyakorlókertté. 

 

Ja, érti. Bocsánatot kér, félreértette. Visszavonja az elmondottakat.  

 

Más funkciót kap a telek. 

 

Annyit fűzne hozzá, hogy volt benne része, hogy ez így legyen. De azért, mert nem egy 

lakost képvisel. Hanem a lakosokat. Ők kezdeményezték a szemét összegyűjtését, az ál-

datlan állapotok felszámolását. Ezzel az emberrel nem lehet mit kezdeni. Jobb lenne, ha a 

saját portáján nézne szét. A következő lépés az lesz, hogy felszedeti a kerítést az ő olda-

lában, jogosan.  
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Nem látja értelmét a vagdalózásnak. Szerinte akkor se örülne senki sem, ha a szomszéd-

ságban kellene élnie. 

 

Múltkor élő adásban mondott példát, a szomszédságában kamionparkoló van. A lakosság 

biztos megkereste jegyző urat, ki lett téve tábla, hogy 10 tonna teherbírású korlátozás. 

Nem érdekli a sofőrt, bemegy ugyanúgy. Öntörvényűek az emberek, mi az, hogy majd az 

Önkormányzat.  

 

Megérti. A szomszédságában rohad a karalábé, karfiol, büdös van. Még sem jelentget fel 

senkit sem. Ezek az emberek ebből élnek.  

 

Ott van a tejcsarnok hűtőháza, kifolyik a tej, büdösödik. Éjszaka visít a hűtő, mert csap-

ágyas. 10 ember ebből él. Tűrni kell.  

 

Néhány mondatban szeretne a témához hozzászólni. Biztos, hogy senki sem örülne an-

nak, ha a közelében egy hulladékgyűjtő lenne. Viszont kint voltak 4-en a szemlén. Rend 

van azóta is. Vidéken élünk, akadnak családok, akiknek több mint 100 tehenük, birkájuk 

van, köztük van a bátyja is. Mégsem mondják egymásra, hogy büdösek, vagy hogy sok a 

patkány, sok a rovar.  

Élni és élni hagyni. 

 

Így van. Amit képviselő asszony is mondott a Gergely utcán minden második háznál 15-25 

szarvasmarha van. Az ott élők tudják, hogy ezek az emberek ebből élnek. Az önkormány-

zatnak is egy kényszerhelyzet volt a lerakó létesítése. A diszkont előtt mindenki láthatta 

milyen körülmények voltak: halomra rohadt élelmiszer, döglött macska stb. Azt mondja, 

érti Gyuláékat is, hiszen nem kellemes, de szerinte meg fogják érteni, hogy ez nem egy 

örökös dolog, azon van a testület, hogy erre minél hamarabb megoldást leljen. A falu szé-

lén történő teleplétesítést azért nem támogatja, mert ha este mennek az emberek az ösz-

szes létező szemetüket kiviszik, eldobálják. Nem tudja ellenőrizni őket senki. Kéri, min-

denki legyen türelemmel, főleg míg látható a saját szemükkel, hogy rendezett a gyűjtő.  

Itt nincs fertőzés veszély, kint volt a hatóság. Semmi ilyesmit nem tapasztaltak. Támogat-

ja a közterületté nyilvánítást.  
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Megkérdezi, van-e még hozzászólás a témához. Mivel több hozzászólás nincs, felkéri a 

Képviselő-testületet a szavazásra. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szava-

zattal – minősített többséggel – az átminősítésről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

8 7 / 2 0 1 6 .  ( V I I .  5 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi 810/2 hrsz -ú ingatlan átminősítéséről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Hosszúpályi, Bagosi u. 5. sz. alatti, 

810/2. hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlant közterületté nyilvánítja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Járási Hivatal Földhivatali 

Osztályánál eljárjon az ügyben. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 

 

A különfélékre nem készült témával. Annyit szeretne elmondani tájékoztatásképpen, 

hogy a múlt hét csütörtökön meghozott határozatot, amelyben 10 000.- Ft-os névértékű 

részvényt vásárolt a testület, ma bevitte a Debreceni Vízműhöz. Illetve azt, amelyikben 

majd aláírhatja a 2017.év január 1-től szóló üzemeltetési szerződést, mind az ivóvíz- mind a 

szennyvízszolgáltatásra vonatkozóan. A DAÖTT-höz bevitte az alapszabály módosításra 

vonatkozó határozatot, amely magába foglalta, hogy az Önkormányzatot képviselheti, 

mint DAÖTT elnök. Ezek kézbesítve lettek minden irányba. Átadja a szót alpolgármester 

úrnak. 

 

 

Az első napirendi ponthoz tér vissza. Kéri a Képviselő-testület tagjainak segítségét, hogy 

hol történjek a komposztálás. Közterültről kerül összegyűjtésre a komposztálandó anyag. 

A műszaki telepen a lakosság miatt nem volt megfelelő. A zöld hulladékot viszont el kell 

helyezni. Olyan helyre gondolt, amit felügyelni lehet. Ha kivinné a tevékenységet a 

szennyvíztelep mellé, akkor abból rövidesen szeméttelep alakulna ki. Ismét megbüntet-

nék az önkormányzatot, mint akkor mikor a törmelék- és gallylerakót csinálták meg. Nagy 

hanyagság a lakosságtól, hogy ha megjelenik valami, pl.: komposztgyűjtő, ott azonnal 

megjelenik az üvegtől kezdve a legmocskosabb dolgokig, az állati tetemig minden. Ebben 
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kér segítséget, ötletet, hogy most közösen döntsenek a kérdésben, s ne a jövőben kelljen 

agyalni ezen.  

 

Továbbra is úgy véli, hogy őrizni kellene éjjel-nappal. 

 

Éjjel-nappal. És hogyan? Ha más csinálja az senkit nem zavar. Ha az önkormányzat csinálja 

egy pincében, az mindenkit zavar. Mondják meg hova tegyék! 

 

Valamit kezdeni kell vele pedig. 

 

A komposztálónál előírás a víz, villany? 

 

A legnagyobb problémát is ez okozza Debrecennek a hulladékgazdálkodásnak. Mikor kint 

voltak, ugyanez volt a téma.  

 

Itt is feltétel a komposztáló telepnél a víz, villany? 

 

Teljesen zártnak kell lennie. Kell felügyelet, mert oda borogatnak mindent.  

 

Ami talán a közelben lenne, az a Koldus tanya. Ahol Nagy Laci lakik, ő egy munkanélküli 

ember. Esetleg így meg lehetne oldani, éjjel-nappal őrizve lenne a telep. Az Erdő utca foly-

tatásában. 

 

Tudja, hol van. Minden évben oda kell menni feltakarítani másnak a mocskát.  

 

Kiskanális hídja van ott. Tudomása van arról, hogy több hosszúpályi pedagógus vitt oda 

szemetet.  

 

Szót kért. Három dolgot szeretne mondani. Nem a komposztálóhoz kapcsolódóan. Az 

utóbbi időben rettentően sok szúnyog terjedt el. Sok a csípés gyerekeknél, felnőtteknél. 

Szúnyogirtásról már beszéltek korábban. Megvalósítható-e? Lakossági jelzés.  
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Mezőgazdasági repülővel megoldható. 2-3 millió Ft.  

 

3 hét a hatás. 

 

Utána kezdhetjük előröl. 

 

A másik, az Árpád utcán, Bujdosó Feri bácsi környékén állítólag a víz nincs elvezetve. 

 

Meg lesz oldva, e hónap végére. Hibalistán szerepel. 

 

Harmadik probléma, az hogy az orvosi rendelőben elromlott a légkondicionáló berende-

zés. Ezzel kapcsolatban már az önkormányzat tárgyalt.  

 

Tárgyalt igen, de tudomása szerint volt Misi, a programot átállította, fűtésről hűtésre. Úgy 

tudja, hogy már jó.  

 

Cáfolja, most már sehol sem működik.  

 

Nem működik? 

 

 

Abszolút nem. Már vagy két napja, tehát hétfőn, kedden sem. Most mondta Lajos előbb, 

hogy felvette a kapcsolatot az illetékessel, s tudomása szerint ezekkel a megszűnt alvál-

lalkozókkal véget ért a kapcsolat. Most már Misi foglalkozik ezzel.  

 

Nem tud róla. Új, amit most hall a képviselő úrtól.  

 

 

Biztos új dolog még ez. 
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Utána néznek mi módon szűnt meg a cég, törölték-e nyilvántartásból. Jogutóddal vagy 

anélkül szűnt-e meg. Ha jogutóddal, másabb a helyzet, utána lehet nyúlni.  

 

 

Érdeklődik, hogy akinek jószága van, hogyan oldja meg a talajterhelést. Sokan kérdik tőle. 

 

 

Erre vonatkozóan már áprilisban elfogadtunk javaslatot.  

 

Itt volt Ferenc? 

 

Elnézést kér Szegedi Ferenctől, de már többen is mondják, hogy erről rég beszél a testü-

let. A jelenlegi szolgáltató olyan akadályt gördített ennek az útjába, hogy senki sem lesz 

hajlandó plusz aknák kialakítására, tárolók megvásárlására, új víz bekötésére. Nem megy 

a dolog. A Debreceni Vízmű van olyan rugalmas, hogy a meglévő vízóra aknába felszerel-

ve az albérlőknek is, csak annak a megvásárlását terheli a lakosra. Jelenleg Ülveczky Jan-

csi megkérdezte, olyan akadályok vannak, hogy nem fogják bevállalni a lakosok. Ezt az 

évet ki kell húzni. Januártól átmennek a Debreceni Vízműhöz, egy másabb, gördüléke-

nyebb jellemű szolgáltató. Náluk fog ez működni. Szombaton is mondta képviselő úrnak, 

hogy ez van, ha kérdezik a lakosok, ezt kell velük tudatni. 

 

Ezzel azért nem ért egyet, mert neki van egy telke. Van ott egy öntöző egy WC is talán, de 

nem tudja kivenni, hogy mi lehet ott még igazából, már a ház is összeborult. Lebontatja, 

akkor mi lesz vele? 

 

Nagyon sokan vannak így. Sokan öntöznek. 

 

Ő megfizeti az árát. De talajterhelést miért kell fizetnie? 

 

Az ilyen esetekre ez nem vonatkozik. 

 

 

A rendelet úgy lett elfogadva, hogy ha csak kerti csap van, akkor nem kell talajterhelési 

díjat fizetni. Arra az esetre vonatkozik, hogyha például van egy ingatlan ahol életvitelsze-
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rűen család lakik, van fürdőszoba s egyéb. Valamint még állatokat is tart, s azt a vízfo-

gyasztást szeretnék külön választani a háztartási vízfogyasztástól. Akkor kell a mérő. 

 

Gyakorlatilag, aki nem lakik ott, az nem fizet. 

 

Így van. 

 

Ha nincs fürdőszoba, nincs csatorna, nem keletkezik szennyvíz, akkor nem kell. 

 

Vagy ha csak állattartásra használja a telket. Az állat iszik vizet, kipisili.  

 

Véleménye szerint a tv-ben le kell adni azt a gyűlést, amiben az erre vonatkozó javaslatot 

tárgyalták és elfogadták.  

 

Már leadták nem egyszer. 

 

Nem baj, még egyszer, hogy megértsék. 

 

Sok lakosnak az a víz is problémát okoz, amit az ember megiszik. A lakosok nem értik 

meg, hogy ha öntözni akarnak, kell egy kút, egy házi vízmű, szivattyú, s akkor csak a vil-

lanyszámla lesz ami adott.  

 

Megadja a szót Szabó István képviselőtársának.  

 

Lenne egy indítványa. A testület adjon egy felhatalmazást a polgármester felé, hogy a 4-

es számú kút építése érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete keresse meg a 

nyíradonyi gesztortelepülést. Amit annak idején beígért, azaz a 4-es számú kút megfúrá-

sát még a garanciális időn belül kezdje meg. Illetve az elmaradt helyreállításokat végezze 

el a megfelelő minőségben. Gyakorlatilag az ivóvíz minőségjavító program egy tragédia 

lesz a település számára, mert azóta víz sincs és helyreállítási munkálatok se voltak. A tes-

tületi meghatalmazással kell megerősíteni a polgármestert, hogy igen is menjen oda Nyír-
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a településen működő hulladékgyűjtő szigeteket 

2016. április 4. napjától kezdődően a tarthatatlan állapotok miatt átköltöztette az 

önkormányzati tulajdonban lévő Bagosi u. 5. szám alatti 810/2. hrsz. alatti ingatlanra.  

 

Lakossági bejelentés alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya eljárást indított a hulladékgyűjtő sziget ügyében.  

 

A hatóság eljárása során megállapította, hogy a nevezett ingatlanon folyó tevékenység 

jelenlegi formájában hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül, melyre az önkormányzat 

nem rendelkezik engedéllyel. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv., valamint az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) Korm. 

rend. 2.§ (1) bekezdés 4., 5. pontja határozza meg a hulladékgyűjtő pont, illetve 

hulladékgyűjtő sziget fogalmát. 

 

E szerint:  

 

Hulladékgyűjtő pont: a hulladékgyűjtő sziget és a speciális gyűjtőhely; 

 

Hulladékgyűjtő sziget: különböző fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített 

gyűjtésére és a közszolgáltatónak történő átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen 

kialakított, folyamatosan a lakosság rendelkezésére álló hulladékgyűjtő pont, amelyre 

gyűjtőedényt telepítettek. 

 

Ennek megfelelően, amennyiben az önkormányzat továbbra is a jelenlegi helyen biztosítja a 

lakosság számára a szelektív hulladékgyűjtést, szükséges a 810/2-es hrsz-ú beépítetlen 

belterületi ingatlan közterületté nyilvánítása, mely által a hulladékgyűjtő sziget megfelel a 

jogszabályban foglalt kikötésnek. 

 

Hosszúpályi jelenleg nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel a hulladékgyűjtés 

vonatkozásában, így nem érvényesül a hulladékról szóló törvény azon rendelkezése, amely a 

szolgáltatók számára előírja a szelektív hulladéknak a háztartástól történő közvetlen 

elszállítását.  

Amennyiben a közeljövőben változik a jogszabályi környezet, remélhetőleg sikerül majd 

szerződést kötni valamelyik közszolgáltatóval.  

Ez alapján a jelenlegi megoldás átmenetinek tekinthető. 

 

…/2016.(VI.4.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, Hosszúpályi, Bagosi u. 5. sz. alatti, 810/2. hrsz-ú 

beépítetlen belterületi ingatlant közterületté nyilvánítja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Járási Hivatal, Földhivatali Osztályánál 

eljárjon az ügyben. 

 

      Felelős: Berényi András polgármester 

      Határidő: azonnal 


