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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  
 

2016. szeptember 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.) A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013.(XII.20.) 
rendelet módosítása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

4.) Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság 
 

5.) Döntés a 2016. évre vonatkozó Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való 
részvételről 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság, 
Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

6.) Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók ellátásáról 
szóló szabályzat módosításáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és településfejlesztési Bizottság 



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

 
8.) Különfélék 

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
Hosszúpályi, 2016. szeptember 23.  

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-17/2016. (IX. 29.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

Rendeletek: 
 
14/2016. (IX. 30.) rendelet  a szociális és gyermekjóléti ellátások 

helyi szabályairól szóló 23/2013. (XII. 20.) 
rendelet módosításáról 

 
Határozatok: 
 
100/2016. (IX. 29.) határozat  a polgármesteri jelentésről 
 
101/2016. (IX. 29.) határozat  a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

szóló beszámolóról 
 
102/2016. (IX. 29.) határozat  a nem közművel összegyűjtött háztartá-

si szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződésről 

 
103/2016. (IX. 29.) határozat  a 2016. évre vonatkozó Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázaton való részvételről 
 
104/2016. (IX. 29.) határozat  az önkormányzat tevékenységéhez kap-

csolódó kormányzati funkciók ellátásá-
ról szóló szabályzat módosításáról 

 
105/2016. (IX. 29.) határozat  a Településrendezési Terv módosításá-

val kapcsolatos kérelemről 
 
106/2016. (IX. 29.) határozat  az olgakerti Vadászház hasznosításáról 
 
107/2016. (IX. 29.) határozat  a Debreceni utcai vasúti átkelő átépíté-

séről 
 
108/2016. (IX. 29.) határozat  az olgakerti önkormányzati tó kotrásáról 
 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 29-i rendes ülés jegyzőkönyve 2/30 

109/2016. (IX. 29.) határozat  a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás-
ra pályázat benyújtásáról 

 
110/2016. (IX. 29.) határozat  az EFOP-3.3.2-16 kódszámú felhívásra 

pályázat benyújtásáról 
 
111/2016. (IX. 29.) határozat  a KEHOP-5.4.1 kódszámú felhívásra pá-

lyázat benyújtásáról 
 
112/2016. (IX. 29.) határozat  a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhí-

vásra pályázat benyújtásáról 
 
113/2016. (IX. 29.) határozat  a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatása elnevezésű 
pályázat benyújtásáról 

 
114/2016. (IX. 29.) határozat  a Helyi Választási Bizottság póttagjainak 

megválasztásáról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. szeptember 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 

 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 tanácsos 

A meghívottak közül megjelent: Tollas Vince őrsparancsnok; Gulyás Lajos bizottsági tag; 

Barna Gyula plébános 

  

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

gármester urat, valamint a megjelent vendégeket, Barna Gyula katolikus plébánost, Gu-

lyás Lajost, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kültagját. Köszönti az állandó 

jegyzőkönyv-vezetőt, Pozsonyi Ákost.  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, már csak azért is, hogy a tisztelt TV né-

zők tudják miről is lesz szó. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e más javaslat, észre-

vétel. Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítvánnyal együtt a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester 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.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013.(XII.20.) ren-
delet módosítása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

3.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
4.) Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatko-

zó közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
5.) Döntés a 2016.évre vonatkozó Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton való részvé-

telről 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság; Ok-
tatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6.) Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók ellátásáról 

szóló szabályzat módosításáról  
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

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

8.) Különfélék 
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1.)  Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 
 

 

1. Tóth Ágnes Judit volt óvónő, aki a Hosszúpályi Óvodában dolgozott, életének 72. 

évében elhunyt. Írásos anyagában kéri, hogy temetésével kapcsolatban a Hosszúpályi 

Nagyközség Önkormányzat szíveskedjen intézkedni az általa leírtak alapján. Végren-

deletében részletesen fel vannak sorolva ennek anyagi hátterét biztosító tételek, be-

tét, kötvény, biztosítás. Ezek fedezetet biztosítanak a tisztességes temetéshez. A 

felmerülő költségeket a hagyatéki tárgyalás utána fogja az Önkormányzat visszakap-

ni. Kiegészítené pár szóban az első pontot. Az óvónő tehát a település óvodájában 

dolgozott, temetésén az idősebb kollegák is részt vettek. A görögkatolikus egyház tu-

lajdonát képező ingatlanban mint albérlő lakott. Tisztességesen el lett temetve, ham-

vasztásos temetés volt Debrecenben. Mintegy 315 000 Ft-ba került a temetés, 5000 

Ft-ért pedig koszorút vásárolt a hivatal. A fedezet meg van rá. Úgy gondolja ennyivel 

tartozott az Önkormányzat, hogy egy volt dolgozójától elbúcsúzzon. Hozzáteszi, sen-

kije nem volt a néninek, se férje, se gyereke, se testvére.  

2. A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. augusztus 26-án tartotta soron 

következő ülését.  

3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járáshivatal 2016. augusztus 29-én el-

lenőrzést tartott a Hosszúpályi Köztemetőben. Tárgya a köztemető rendben tartásá-

nak és üzemeltetésének ellenőrzése volt.  Az ellenőrzésről készült és az Önkormány-

zathoz eljuttatott végzés szabálytalanságokat nem tartalmaz.  

4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt., mely végelszámolás alatt van 2016. 

szeptember 8-án tartotta meg a rendkívüli közgyűlését. Mint a Vízmű Zrt. Felügyelő 

Bizottság elnöke hívta össze a közgyűlést, ugyanis a TRV Zrt-től kapott egy hivatalos 

levelet, melyet a vezérigazgató írt alá. Szeptember 30-tól nem kívánnak eszközöket, 

gépeket bérbe venni. A levélben leírták, hogy amennyiben a közgyűlés ezzel nem ér-

tene egyet, ők akkor is egyoldalúan így határoztak. A közgyűlés döntése alapján tu-

domásul vették a tagok a leírtakat. Hosszúpályiban még van vízmű telep, ahol vannak 

gépek: szivattyúk, kistraktor stb. Kérte a közgyűlés tagjait, hogy támogassák abban, 

hogy az annak a településnek legyen előjoga megvásárolni a szóban forgó eszközö-

ket, ahol vízmű telep van. Fel kell becsültetni az értéküket, s azon az áron megvásá-

rolni. Ezt jóváhagyta a közgyűlés. A gépjárműveket továbbra is használni kívánja a TRV 

ZRt., tehát csak az egyszerűbb szerszámokról van szó. Van egy dilemmája, amit ez-

előtt egy évvel már elmondott. A kis KIA márkájú gépjárműre volt értékbecslés, hogy 

70 000 Ft-ot ér. 1 285 000 Ft szerepel a mostani dokumentumban, melyet kapott. 

Utána járt, hogy hogy lehetséges mindez. A válasz az volt, hogy egy év alatt venni kel-

lett hozzá egyéb felszereléseket, baj volt a sebváltóval, kuplunggal. Nem részletezi 

tovább, a lényeg hogy költöttek rá, csak nem mindegy hogy mennyit. Egy 9 éves jár-
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művel szinte lehetetlen 1 millió Ft-ot rákölteni. Ha oda kerül a sor, ezt meg fogja emlí-

teni.  

5. A TIGÁZ szolgáltató helyett 2016. október 1-től most már a FŐGÁZ-hoz tartozik az Ön-

kormányzat, s az általa működtetett intézmények is. A lakosság figyelmét is felhívja 

erre, hogy ha jön a számla ne lepődjenek meg.  

6.  A magyar állam 2017. január 1-től átveszi minden önkormányzattól az iskolák működ-

tetésének ellátását, az iskola épületében lévő konyha esetleges átvételével kapcso-

latban a választókerület országgyűlési képviselője a következőket mondta el: Vitányi 

István telefonon hívta fel őt, hogy jól emlékszik-e hogy a településen az iskola épüle-

tében van konyha is. Átadás-átvételkor minden önkormányzattal egyedileg fognak 

tárgyalni. Mivel Hosszúpályiban már az iskola átadása megtörtént az állam felé, ide 

nem jönnek külön tárgyalni a konyha ügyében. Nyilván azokkal is leültek tárgyalni ahol 

ez most következik, de az egyebekre vonatkoztatva, ez szóba se jött.  

Úgy néz ki, hogy a konyha működtetése marad az Önkormányzatnál, ami azért érde-

kes, mert feltette a kérdést jogosan több képviselő is, hogy az iskolai konyhát moder-

nizálni kéne. De így hogyan. Mire kész lesz elviszi az állam. De úgy néz ki, hogy az Ön-

kormányzatnak kell rendbe hozni az iskola konyhát.  

7. Az Allianz Hungaria Biztosító munkatársaival 2016. szeptember 19-én bejárást tartot-

tak a hosszúpályi szennyvíztisztító telepen valamint a vízmű telepen. A bejárás célja a 

rendszerhez tartozó felmérés, biztosítás elvégzése. Az újonnan megépített szennyvíz-

hálózatot és telepeket, valamint a régebben megépített vízmű telepet is biztosítani 

kell. Törvény írja elő. Legalább 2-3 biztosítótól kell árajánlatot kérni, nyilván a kedve-

zőbbet fogja választani a társulás.  

8. A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 2016. szeptember 20-án nyílt napot tartott a 

Művelődési Ház kultúrtermében, a határvadász-képzéssel kapcsolatban.   A médiában 

is hallható, jelenleg 3000 fő határvadászt keresnek, képeznek. Szakmunkás bizonyít-

ványt kapnak a végzők. Ha jól tudja 5-6 fő jelent meg.  

9. A Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. szeptember 19-én járási szintű 

egyeztetést tartott az integrált térségi gyermekprogramok EFOP-1.4.2-16 azonosító-

számú projekttel kapcsolatban. Erre az egyeztetésre Csonkáné Lakatos Klárát a Roma 

Nemzetiségű Óvoda vezetőjét küldte el, mivel leginkább a roma nemzetiségű csalá-

dok, gyerek érintettek a témában.  

10. A Létavértesi Határrendészeti Kirendeltség 2016. szeptember 30-án nyílt napot tart 

Létavértesen. A rendezvény célja, a határrendészeti munka – határvadász-képzés – 

bemutatása.   

11. A Debreceni Vízmű Zrt. hivatalos levélben értesítette arról, hogy benyújtotta kérelmét 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, melyben működési engedé-

lyének módosítását kéri. Így lesz lehetősége, hogy 2017. január 1-től a hozzá csatlako-

zó nyolc önkormányzat ivóvíz ellátását és szennyvízelvezetési- és tisztítási teendőit el-

láthassa.  

12. A Hosszúpályi Petőfi u. 12. szám alatt lévő lakó- és melléképület bontása elkezdődött. 

Lassan be is fejeződik.  
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13. Információi szerint az Önkormányzat által tavasszal benyújtott TOP-os pályázatok el-

bírálása hamarosan elkezdődik. Szeptember, október az az időszak, amikor a 81 tele-

pülés által benyújtott TOP-os pályázatok bírálása kezdődik meg. Nagyon bízik benne, 

hogy pozitív lesz a bírálat mind az öt benyújtott pályázatra nézve.  

14. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Hivatalnál kezdeményezte a kommunális hul-

ladék szállítására vonatkozó közszolgáltatói kijelölést. Már többször volt hosszabbí-

tás, a legutóbbi holnap jár le. Előtte 15 nappal be kellett nyújtani egy kérelmet, egyér-

telmű, hogy az AKSD lesz kijelölve erre a három hónapra. Véleménye szerint decem-

ber hónapban másik szolgáltatót kellene keresni. Emiatt felvette a kapcsolatot Vá-

mospércs polgármester asszonyával, ott a DEHUSZ végzi a kommunális hulladék szál-

lítását. Felvette a kapcsolatot Mikepércs, Hajdúbagos, Létavértes és Kokad vezetőivel 

is, konzorciumot alkotva, már ami a hulladékszállítást illeti. Mikepércs a gesztortele-

pülés, ő koordinálta az eddigi pályázati ügyeket ez ügyben. Megkereste Varga Lászlót, 

a DEHUSZ igazgatóját, hogy tárgyaljanak a hulladék elszállítással kapcsolatban. Amint 

lesz fejlemény jelezni fogja a Képviselő-testület felé. 

15. A településen 2016. október 6-án 7:00 órától az AKSD lomtalanítást tart 14:00 óráig. 

Azt tanácsolja, hogy reggel pakoljon ki mindenki, ne előtte való este vagy már dél-

után, mert a már szépen rendszerezetten kitett lomot illetéktelen személyek össze-

túrják. Abból jó nem lehet. Nem akar megsérteni senkit sem, akinek nem inge ne ve-

gye magára. Veszélyes hulladékot kéri, ne tegyenek ki a lakosok.  

16. A Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. 

szeptember 21-én Társulási Tanácsi ülést tartott, melynek témája a szennyvízberuhá-

zás során keletkezett vagyon elosztása volt. Már többször tárgyalta a Társulás ezt a 

témát, mindig volt kérdés, hogy ez meg ez miért ennyi. Legutoljára egy 2014. évi adat-

tal kapcsolatban volt kérdése az egyik tagnak, ennek utánanéztek, viszont ez a tag 

most nem jelent meg. Megköszöni a szót, ennyit szeretett volna mondani, nagyjából 

ez történt az elmúlt 1 hónapban. 

Megkéri alpolgármester urat, hogy egészítse ki a polgármesteri jelentést. 

 

A polgármesteri beszámoló 12. pontjához kíván hozzászólni. A Petőfi utca 12. szám alatt a 

bontási folyamatból hozzávetőleg 150 000 Ft körüli bevételre és kb. 450 000 Ft-os kiadás-

ra számít. Megemlíti, hogy egy ekkora épület bontása 1,5-2 millió Ft-os tételt jelentene. 

Külön köszönetet mond Takács Attila képviselő úrnak, hisz az ő járművével hordták ki a 

törmeléket.  

A 15-ös ponttal, vagyis a lomtalanítással kapcsolatban jövő héten kedden, szerdán min-

denki megkapja a postaládájába az erre vonatkozó értesítést. Kéri a lakosokat, ne dobják 

ki olvasás nélkül a kis cetlit, azon fel van tüntetve az időpont és hogy mit lehet kitenni.  

Kiegészítése az lenne, hogy sajnos van egy információja mely szerint nem nyert az iskola 

konyha felújításra beadott pályázat. Nagyon szükséges lett volna pedig, nem régiben 

rongálódott meg a sparhelt teteje, amin főznek. Próbált egy öntvényekkel foglalkozó 

céggel tárgyalni ez ügyben, de ilyen méretű és darabszámú főzőlapot nem gyártanak. 
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Hőálló acéllemezt vágattak, ma jött róla telefon, hogy készen van. Reméli sikerül a prob-

lémát orvosolni. Az iskola konyha felújításra szorul, ami több millió forintba kerülne. Ez az 

átmeneti megoldás 300 000 Ft-ba került, nyilván kevesebb, mint a több milliós felújítás, 

de tisztában van a testület azzal, hogy elavult a rendszer, ami nem energiahatékony. Az 

óvodában most volt csőtörés, aztán lehetett ismét fúrni-faragni. Szerencse, hogy a bizto-

sító nagyobb részét állja a költségnek.  

Van egy jó híre is: a Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat, amit a Művelődési Házra 

nyújtott be az önkormányzat – ha jól emlékszik 1,5 millió Ft-ot célzott meg az önkormány-

zat – 572 000 Ft-ot nyert. Ez különböző festési, javítási munkálatokra lesz elég. A köz-

munkáról pár szót. Start, belvizes, utas, hosszú távú, szociális földprogramok, ezek mind 

folyamatban vannak. Jó hír, hogy eddig minden a legnagyobb rendben zajlik, illetve a 

nyert anyagok felhasználása esetében már van olyan program, melyben már ez is kime-

rült. Van egy, amellyel kapcsolatban kéri a Képviselő-testület segítségét, hogy anyagot 

tudjanak venni.  

 A Védőnői Szolgálatnál festési munkálatok zajlanak, hisz nem volt megfelelő a belső álla-

pot. Pályázatot adott be az önkormányzat erre vonatkozóan is, melynek keretei között 

egy szép új épület kerülne felhúzásra. A Rendőrség épületében még tartanak a munkála-

tok. Az a baj, hogy az önkormányzat a munkaerőt adja, a munkavégzéshez szükséges 

anyagokat pedig a felügyeleti szerv. Nem könnyű az együttműködés, a legegyszerűbb 

munkafolyamatra várni kell heteket. Nehézkes a haladás. Úgy érzi, Berettyóújfalu, mint 

központ, jobban próbál segíteni a helyi rendőrőrs karbantartására, mint anno Debrecen.  

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 

polgármesteri jelentést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

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

 

 

1 0 0 / 2 0 1 6 .  ( I 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.)  A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 

23/2013. (XII. 20.) rendelet módosítása 

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

 

A második napirendi pont előadója dr. Széles Szabolcs jegyző úr, akitől megkérdezi, van-e 

hozzászólása az írásban kiadottakhoz, vagy átadhatja a szót a Bizottság elnökének. 

 

Megköszöni a szót. Két dolgot szeretne elmondani. A rendelet módosításának előzménye 

egy kormányhivatali ellenőrzés volt. Az ellenőr hölgy kérte, hogy néhány dolgot jobban 

részletezni kellene a rendeletben. Kifejezetten a tanyagondnok által látogatott külterüle-

ti, lakott területek feltüntetésére vonatkozik a kiegészítés illetve a működésének a szabá-

lyosságát biztosítja az is, hogy a rendelet ad a tanyagondoknak felhatalmazást arra, hogy 

milyen módon kell az ételeket kihordani stb. 

 

Köszöni a szóbeli kiegészítést, átadja a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöké-

nek.  

 

Megköszöni a szót, köszönti képviselőtársait. A rendeletmódosítással kapcsolatos előter-

jesztést megtárgyalta a Bizottság. Lényegében arról van szó, amit a jegyző úr elmondott. 

A tanyagondnoki szolgálattal kapcsolatban komolyabb szabálysértést nem találtak, csak 

kiegészítéseket említett meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ellenőre. Elsősorban 

ez a külterületi tanyákat érinti. A településnek vannak ugyebár tanyái, Sóstónál volt kérés, 

hogy mind az öt utcát fel kell tüntetni a módosításban. Az ebéd kihordásánál az admi-

nisztrációt kellett módosítani: nem az ellátottnak kell mindennap aláírnia, hogy átvette az 

ételt, hanem a Szociális Szolgáltató Központnak kell írnia, hogy hány adag ki lett adva, és 

kinek a részére. Ezt kell a tanyagondnok naplójához csatolni. A Bizottság javasolja a ren-

deletmódosítás elfogadását.  

 

Megköszöni az elnök úrnak a Bizottság véleményének ismertetését. Megkérdezi a Képvi-

selő-testület tagjait, kíván-e valaki hozzászólni a második napirendi ponthoz. További 

hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 

23/2013. (XII. 20.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016. (IX. 30.) rendelete  

a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013. 
(XII. 20.) rendelet módosításáról 

 
1. § 

 

(1) A R. 24.§-a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

(6) A tanyagondnoki szolgálat által ellátott külterületi lakott területek: 

 a) Hosszúpályi  Messzelátó-Sóstó:  - Deák Ferenc utca, 

 - Kölcsey Ferenc utca, 

 - Móricz Zsigmond utca, 

 - Vadvirág utca, 

 - Zöldmező utca. 

 

 b) Északi tanyák:  - Olga-kert, 

  - Farkasgaz-tanya, 

  - Hosszúgaz-tanya, 

  - Szabótiszta-tanya. 

 

 c) Déli tanyák:  - Kincses-tanya, 

  - Szalmás-tanya. 

 

(7) A tanyagondnok a naponta kiszállításra kerülő ebédet a Szociális Szolgáltató Központ 

által megadott listán szereplő jogosultak részére szállítja ki, mely esetekben az említett 

lista a tanyagondnoki tevékenységi napló részét képezi. 

 

 

2. § 

 

(1) Jelen rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés 

időpontja 2016. október 1. napja. 

 

dr. Széles Szabolcs Berényi András 

 jegyző   polgármester 
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3.)  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót kollegája, dr. Széles Szabolcs 

jegyző készítette, valamint az előadói szerep is őt illeti meg. Ezen napirendi pont előter-

jesztését a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót dr. Széles 

Szabolcs jegyző úrnak. 

 

A Bizottsági ülésen is fontosnak tartott kérdés nélkül is elmondani pár dolgot. Ezt most 

szintén megteszi, hogy a kedves képviselő társak is tudjanak ezekről. A Polgármesteri 

Hivatal 19 fővel működik: 16 fő köztisztviselő, 1 fő jegyző és 2 fő hivatali dolgozó. Úgy véli, 

rugalmasan próbálja a Képviselő-testület ellátni a dolgát. Biztosítja a Derecskei Járási Hi-

vatal általi ügyfélfogadást szerdánként. Így nem kell a lakosságnak elutaznia Derecskére, 

vagy éppen Létavértesre. Amit kiemelne, az az – ezt a Bizottsági ülésen is említette, és 

talán minden képviselőnek egyértelmű –, ahogy nézegette a táblázatot, s számolgatott az 

iparűzési adóval kapcsolatban, hogy most 2016-ban mekkora iparűzési adó bevételre 

számíthat az Önkormányzat. 2015-höz képest elég nagy csökkenés mutatkozik idén. A 

MOL, mely a település külterületén is végez tevékenységet – ő a legnagyobb iparűzési 

adó fizető a településen – tavaly elég magas iparűzési adó előleget fizetett. Többet, mint 

ami indokolt volt. Ezért ez kétszeresen is megjelenik: egyszer a 25 millió Ft helyett idén 

csak 1 millió Ft-ot fizetett be, valamint kérte a tavaly befizetett többletet idén jóváírni. 

Mindez gyakorlatilag 17 millió Ft-os kiesést jelent az Önkormányzatra nézve. 2015. évben 

82,5 millió Ft volt az iparűzési adó bevétel, idén csak 64,7 millió Ft. Ami ezt kompenzálja 

talán, hogy nem helyi döntés, hanem az adózás rendjéről szóló törvény alapján ki kellett 

vetni minden egyes megindított végrehajtási eljárás során 5 000 Ft-os költségátalányt. 

Sok lakos kereste meg, hogy miért kell nekik az 5 000 Ft-ot befizetniük. Mindig elmondja, 

hogy ezt nem a Képviselő-testület találta ki. Amikor megindul a végrehajtási eljárás nem 

csak a hátralékot plusz késedelmi kamatot kell kifizetni, hanem a szóban forgó összeget 

is. Idén 619 db ilyen végzést kellett kiküldeni. A hivatal az adósságok behajtására alkal-

mazza az inkasszót, ez egyfajta letiltás bankszámláról. Amint pénzforgalom van a bank-

számlán, a pénzintézet a Hivatal követelését veszi le elsőként. A tavalyi évben ezzel az 

eljárással 6,6 millió Ft-t sikerült beszedni, az idei évben eddig 2,8 millió Ft-ot. 

Ami még fontosabb lehet, hogy a mezőőri szolgálat a Polgármesteri Hivatalon belül mű-

ködik a kamerarendszer felügyeletét is elvégezve. A két dolgozó folyamatosan figyeli a 

felvételeket, együttműködve a rendőrséggel. Konkrét számadatot nem tud mondani, 

hogy hány esetben segítette a kamera rendszer a bűnügyek megelőzését, felderítését, de 

úgy véli nagyon hasznos az itt élők számára.  

Ha van kérdés a harmadik napirendi ponttal kapcsolatban, kéri, tegyék fel azokat.
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Megköszöni a kiegészítéseket és felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, Szabó Istvánt is-

mertesse a Bizottság döntését.  

 

A Pénzügyi Bizottság tárgyalta jegyző úr előterjesztését a Hivatal működéséről. A jegyző 

út által tett kiegészítéssel érthetővé válik miért is kevesebb az idei iparűzési adóbevétel, 

mint egy évvel ezelőtt. Úgy véli, a beszámoló teljesen lefedi a Hivatalban zajló munkafo-

lyamatokat, s a közmunka programok is le vannak vezetve. A Bizottság javasolja a beszá-

moló megvitatását, s elfogadását.  

 

Köszöni a Bizottság véleményének ismertetését. Mielőtt megnyitná a vitát, szeretné el-

mondani saját meglátását. Megköszöni jegyző úrnak valamint a Hivatal minden dolgozó-

jának munkáját. Visszaemlékszik, amikor is évekkel ezelőtt jóval többen dolgoztak a Hiva-

talban, a Képviselő-testület is nagyobb létszámmal működött. Azonban egy központi 

rendelet szabályozta, hogy melyik önkormányzat hány főre kap normatívát. Csak annyi 

főt tud alkalmazni a Hivatal, amennyit finanszírozni is tud. Megadja a szót alpolgármester 

úrnak.  

 

A beszámolót elolvasta, minden közigazgatási feladatra kiterjed. A kép úgy lesz teljes, ha 

elmondja, hogy az a 19 fő úgy 19 fő, hogy a két 4 órában foglalkoztatott mezőőr is benne 

van. Közben számolta, hogy különböző területeken hány közfoglalkoztatott is van. Van-

nak olyan esetek, hogy ha egy bizonyos feladatra több ember kell, akkor átcsoportosítás-

ra van szükség. Átlagosan 10 fő segíti a hivatal munkáját. A Hivatal szónál megállna, hisz a 

hivatalnak nagyon sok ellátandó feladata van. Vannak olyan feladatok, amelyek az ön-

kormányzathoz tartoznak, pl. munkaügy. A munkaügyi kollegának hivatali munkaüggyel 

kapcsolatban nem sok feladata lenne, de ha hozzáteszi azt, hogy az önkormányzatnak 

207 fő közfoglalkoztatottja és 94 önkéntes munkavállalója van, és e személyek iratait is ő 

rendezi, már is összetettebb a helyzet. Egy hivatali személy látja el az előbb említett fel-

adatkört. Az adócsoportnál is komoly munka folyik. Jegyző úr beszámolójából kiderült, 

hogy van kb. 600 fő, akinél letiltást kell alkalmazni, erre a feladatra is külön emberre van 

szükség, aki papíroz, figyeli a folyamatokat. Ehhez is kell munkaerőt biztosítani, ami mu-

tatja a Hivatal és az Önkormányzat közötti szoros kapcsolatot. Ugyanúgy, ahogyan pol-

gármester úr, szeretné megköszönni Jegyző úrnak, hogy lelkiismeretesen végzi dolgát, 

illetve a dolgozóknak is köszöni a segítséget.  További sikeres együttműködést kíván a 

Hivatal és az Önkormányzat között.  

 

Köszöni a polgármester dicsérő szavait. Megkérdezi van-e további hozzászólás. Közben 

megérkezik Tollas Vince alezredes úr, akit sok szeretettel köszönt.  
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Megérkezik Tollas Vince rendőr alezredes őrsparancsnok. 

 

Köszönti a tisztelt Képviselő-testületet. A jegyző úr beszámolójának arról a részéről lema-

radt, melyben a mezőőri munkáról és a kamera rendszerről van szó. Pontos számot nem 

tud mondani, de biztos, hogy több mint 10 esetnél volt a rendőrség segítségére a kamera 

rendszer. Illetve több esetben a megelőzést segítette.  Örülne, ha 2017. áprilisáben meg-

hallgatná beszámolóját a Képviselő-testület az elmúlt egy év történéseiről. Most csak any-

nyit tud elmondani, hogy az előző évhez képest 30%-kal csökkent a bűncselekmények 

száma. Átrendeződés látszódik, jelenleg egyre inkább Sáránd, Mikepércs településeken 

nőtt a bűncselekmények száma. Megköszöni a két mezőőr eddigi munkáját, a jövőben 

további sikeres együttműködést remél. Illetve, ha az önkormányzat költségvetése engedi, 

bízik benne, hogy a jövőben egyre több kamerát tudnak beszerezni és ezzel csökkenteni 

a bűncselekmények számát.  

 

Köszöni az alezredes kiegészítését. További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 

az előterjesztést. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóról 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a Polgármesteri Hivatal tevékenység éről szóló beszámolóról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészíté-

sekkel elfogadja. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 
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4.)  Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 

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

 

Az előterjesztés készítője dr. Széles Szabolcs jegyző úr. Felkéri a jegyző urat pár szóban 

tájékoztassa a testületet és a nézőket miről is van szó.  

 

Mindez azért került a testület elé, mert tavaly év szeptemberében Koncz Károly vállalko-

zó megszüntette vállalkozását, s az előterjesztésben is szereplő Sáp Gyula derecskei 

egyéni vállalkozó vállalta ennek a feladatnak a teljesítését. Vele is egy évre vonatkozóan 

lett szerződés kötve, gyakorlatilag azt az időt töltötte ki, amit Koncz Károlynak kellett 

volna. Ez most lejárt, meg kell hosszabbítani a szerződést. Előírás, hogy az önkormány-

zatoknak rendelkeznie kell ilyesfajta szerződéssel. Felvette a kapcsolatot a szóban forgó 

vállalkozóval, aki további egy évre vállalta a tevékenység végzését, változatlan feltételek-

kel és díjjal. 

 

Köszöni a tájékoztatást. Ezen napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és Településfejleszté-

si Bizottság. Kéri az elnök urat, tájékoztassa a testületet döntésükről.  

 

Röviden elmondja, a Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a négyes napirendi pontot. 

Egy évvel hosszabbítani kell a szerződést.  

 

Köszöni a tömör, rövid választ. További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal –  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté-

sére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról az alábbi határozatot hozta: 
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1 0 2 / 2 0 1 6 .  ( I X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási szerződésről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Hosszúpályi közigazgatási területén keletkezett nem közművel össze-

gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan a Sápi Gyula (4130 

Derecske, Arany János u. 38/A. sz.) egyéni vállalkozóval kötött szerződést 

2016. október 1. napjától további egy éves időtartamra meghosszabbítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 
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5.)  Döntés a 2016.évre vonatkozó Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázaton való részvételről 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság; 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

 

Az Önkormányzat hosszú évek óta próbálja támogatni, az Emberi Erőforrások Minisztéri-

uma által megbízott Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica ösz-

töndíj pályázattal a helyi diákokat, akik hátrányos helyzetűek és főiskolára vagy egyetem-

re járnak. Először arról kell dönteni, kíván-e a testület ehhez csatlakozni vagy sem. Ha a 

csatlakozás mellett dönt a Képviselő-testület, az semmiféle kötelezettséggel nem fog 

járni. Ezen napirendi pontot az összes Bizottság vizsgálta. Először a Pénzügyi és Telepü-

lésfejlesztési Bizottságnak adja meg a szót.  

 

Köszöni a szót. A Bizottság döntése alapján kéri a testület tagjait, hogy a csatlakozás mel-

lett szavazzanak.  

 

A Bizottság tárgyalta a kérdést, szintén a csatlakozás mellett döntöttek a tagok.  

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság minden tagja támogatja a csatlakozási szándékot. 

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a 2016.évre vonatkozó Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton 

való részvételről az alábbi határozatot hozta: 
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1 0 3 / 2 0 1 6 .  ( I X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a 2016. évre vonatkozó Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton v a-

ló részvételről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 2016. évi 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 
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6.)  Döntés az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 

kormányzati funkciók ellátásáról szóló szabályzat módosításáról 

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

 

 

Az előterjesztést Ballainé Ádám Anikó készítette, de ő nincs jelen. Előadó dr. Széles Sza-

bolcs jegyző úr. Felkéri dr. Széles Szabolcs jegyző urat, mondjon pár szót a hatodik napi-

rendi ponttal kapcsolatban. 

 

Ez a szabályzat tartalmazza azon tevékenységeket, jelenlegi néven kormányzati funkció-

kat, amiket az Önkormányzat ellát. Ez az előterjesztés is összefügg a tanyagondnoki el-

lenőrzéssel. Ott az ellenőr tette szóvá, hogy a szabályzat nem tartalmazza nevesítve a 

tanyagondnoki funkciót, mint kormányzati funkciót. A frissítés megtörtént, Ballainé Ádám 

Anikó gazdálkodásvezető átnézte az ehhez kapcsolódó anyagokat. Ha a testület a módo-

sítást elfogadja, a Magyar Államkincstártól kell kérni az Önkormányzat törzskönyvi nyil-

vántartásának módosítását, ás így valamennyi tevékenység bekerül a kormányzati funkci-

ók közé.  

 

Köszöni a tájékoztatást, átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöké-

nek. 

 

A Bizottság javasolja a módosítás elfogadását.  

 

Megköszöni Szabó István elnök úrnak, hogy ismertette a Bizottság javaslatát. További 

hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati 

funkciók ellátásáról szóló szabályzat módosításáról az alábbi határozatot hozta: 
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1 0 4 / 2 0 1 6 .  ( I X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati 

funkciók ellátásáról szóló szabályzat módosításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók ellátásáról 

szóló Szabályzatot módosítja, a határozat melléklete szerinti egységes szer-

kezetű tartalommal elfogadja. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

A határozat mellékletét képező Szabályzatot a csatolt előterjesztés tartalmazza. 
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7.)  Döntés a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos 

kérelemről 

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

 

 

Vincze Sándor hosszúpályi lakos, azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 

tulajdonát képező 0587/18-as helyrajzi számú ingatlan besorolását változassa meg a testü-

let, a Településrendezési Terv módosításának keretein belül. A televízió nézőknek el-

mondja, hogy bármelyik állampolgár kérheti a Településrendezési Terv módosítását, de ez 

hosszadalmas idő és költséges. Mindig megpróbál a folyamatok elé menni, ha beérkezik 

egy ilyes fajta kérvény, előtte felveszi az illetékes hatósággal a kapcsolatot, hogy egyálta-

lán van-e értelme a folyamatot elindítani. Igyekszik mindenkinek segíteni, de nyilván a 

módosítás költsége a kérelmezőt terheli. Vincze Sándor esetében az ingatlan külterület-

ként van nyilván tartva, azonban belterületi szabályozás vonatkozik rá. Így meg van kötve 

a keze, nem tud pályázatot benyújtani a saját területére. GfG1 besorolást kérne a Kül1-es 

helyett, azonban ezt nem engedélyezi a hatóság. Csak GfG besorolásra van lehetőség, de 

ebben a kategóriában állattartás nem engedélyezett. Mindennek költsége 1 300 000 Ft 

körüli tételt jelent, melyet Vincze Sándor a pénztárba is hajlandó befizetni. Ezzel kapcso-

latban megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ossza meg a testülettel a Bizottság javasla-

tát.  

 

A Bizottság a kérelmet megtárgyalta, a csatolt dokumentumok alapján javasolja a rende-

zési terv módosítását. A terület 1,6 ha nagyságú, ahol gazdasági épület elhelyezhető, de 

állat nem tartható.  

 

A tájékoztatást megköszöni, megkérdezi van-e hozzászólás a témához. Átadja a szót kép-

viselőtársának.  

 

Meg kell nézni, hogy elegendő-e a távolság a por, zajkibocsátás miatt. 

 

Már utána járt a kérelmező, minden zárt rendszerű lesz, s a jogszabálynak megfelelően 

fog eljárni Vincze úr.  

 

Az nem kevés pénz. 
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Pályázati illetve saját erőből történik majd a finanszírozás. További hozzászólás hiányában 

szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kére-

lemről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelemről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Vincze Sándor 4274 Hosszúpályi, Móra Ferenc u. 3. sz. alatti lakos Tele-

pülésrendezési Tervet érintő kérelmének a kérelemben foglalt feltételekkel 

együtt helyt ad. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

A határozat mellékletét képező kérelmet a csatolt előterjesztés tartalmazza. 
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8.)  Különfélék 

 

 

A Különféléken belül először is egy hosszúpályi lakos kérelmezte, hogy az Olgakertben 

lévő Vadászházat szeretné életvitel szerűen kibérelni. A szóban forgó ingatlan önkor-

mányzati tulajdon, a Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy nem támogatja, sem a Bizott-

ság, sem a testület a kérelmet. Kéri, hogy hozzon egy határozatot a Képviselő-testület 

ezzel kapcsolatban. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az olgakerti Vadászház bérbe való kiadásáról az alábbi hatá-

rozatot hozta:  

 

 

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

az olgakerti Vadászház hasznosításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Hosszúpályi külterület 0773/1. hrsz-on található önkormányzati tulaj-

donú Vadászház tartós lakhatásra nem adható bérbe. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

 

Következő, amiről döntést kell hozni, a MOL kút és a vasúti átkelő közötti gyalogos sza-

kasz kiszélesítése. Úgy véli nagy a forgalom, egyszerre közlekedik ott gyalogos és biciklis, 

főleg iskolai szezonban. Az ott élők megérdemlik, hogy normális körülmények között tud-

janak közlekedni. A szakasz bővítése érdekében az az összeg, amit az önkormányzatnak 

kellene állnia nettó 5 498 950 Ft, bruttó 6 983 666 Ft. Ezzel kapcsolatban a Pénzügyi Bi-

zottság elnökéhez fordul.   

 

Több felvetés, variáció hangzott el az ülésen. A Bizottság véleménye, hogy ilyenre költsön 

az önkormányzat, ami ténylegesen hasznos, hiszen hosszú távon megoldja a biciklis köz-

lekedést. A Bizottság azt a verziót támogatja, hogy a megerősítés és szélesítés történjen 

meg, amennyiben erre van gazdasági fedezet.  

 

Kiss Csaba képviselő távozik, a jelen lévő képviselők száma 9 fő. 
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Köszöni elnök úrnak, hogy tolmácsolta a Pénzügyi Bizottság javaslatát. További hozzászó-

lás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a járdaépítésről az alábbi határozatot hozta:  

 

 

1 0 7 / 2 0 1 6 .  ( I X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a Debreceni utcai vasúti átkelő átépítéséről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy amennyiben az Önkormányzat megfelelő, biztonságos fedezettel ren-

delkezik, szélesíti és korszerűsíti a Debreceni utcai vasúti átkelő és MOL ben-

zinkút közötti járdaszakaszt az előterjesztésben szereplő összeghatárig. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

Következő napirendi pont a Különféléken belül az Olgakertben lévő tó kotrásával kapcso-

latos teendők megtárgyalása. Érkezett ajánlattétel a lebonyolításra. Kéri a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság véleményének megosztását a képviselő társakkal.  

 

A Bizottság jelenlegi döntése szerint nem támogatja a tó kotrását. A Bizottság kéri, hogy 

akkor térjen vissza erre a kérdésre a Képviselő-testület, ha már a Vadászház felújítása be-

fejeződik.  

 

Megköszöni Szabó István elnök úrnak a napirenddel kapcsolatos tájékoztatást. További 

hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – az olgakerti tó kotrásáról az alábbi határozatot hozta:  
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1 0 8 / 2 0 1 6 .  ( I X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

az olgakerti önkormányzati tó kotrásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Hosszúpályi külterület 0773/1. hrsz-on található önkormányzati tulaj-

donú tó kotrására érkezett árajánlatot elutasítja. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

A Különféléken belül 8-as számú napirendi pontként kapott egy előterjesztést. Döntés a 

2016-ban várható pályázatokon történő részvételről. Az első fejezete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

azonosító számú pályázati kiírás, amelyben külterületi helyi közutak fejlesztéséhez illetve 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához és karbantartásához szükséges erő- 

és munkagép beszerzése lehetséges. 100 millió Ft-ot lehet megpályázni és mindössze 5%-

os önerő szükséges. Ami azt jelenti, hogy a település esetében a támogatási intenzitás 

95%-os, de legfeljebb 5,5 millió Ft önerő kell. Mindez fel van bontva 4 db testületi határo-

zatra. Átadja a szót Pozsonyi Ákos pályázati ügyintézőnek, hogy adjon tájékoztatást ezen 

napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

Ezek azok a kiírások, amik 2016-ban még megjelennek. A határozatokkal egy elvi döntés 

születne arról, hogy amennyiben megfelel az önkormányzat szempontjából és a feltétele-

ket tudja teljesíteni, akkor ezeket a pályázatok benyújtásra kerülnek. Az első, amiben biz-

tos, hogy tud indulni az önkormányzat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú pályázat. Amit a pol-

gármester úr is mondott, az út felújításra 100 millió Ft értékben, míg a gépbeszerzésre 10 

millió Ft értékben lehet pályázni. Ebben az esetben a támogatási intenzitás 95%, tehát az 

önkormányzatnak 5%-ot kell hozzá tenni.  Hogy ha a teljes összegre pályáz az önkormány-

zat, mindez 5,5 millió Ft.  

A második az az EFOP-3.3.2-16 kódszámú felhívás, melynek címe a Kulturális intézmények 

a köznevelés eredményességéért. Jelen esetben az önkormányzat, mint közművelődési 

és kulturális intézet, ezen belül a Művelődési Ház, olyan programokat szervezhet a pályá-

zat keretein belül, amelyek az iskolán kívüli tanulást segítenék elő. Akár szakkör formájá-

ban is. Ennek a támogatási összege 5-10 illetve 30 millióig terjedhet. A felső határ attól 

függ, hogy hány együttműködési megállapodást köt az Önkormányzat. A támogatási in-

tenzitás 100%.  

KEHOP-5.4.1. kódszámú pályázati kiírásról szeretne még szót ejteni. Ennek a pályázatnak a 

lényege, hogy olyan közösségi programokat lehet általa szervezni a településen, amelyek 

szemléletformálást eredményezhetnek, így például az energiatakarékosság, környezet-

tudatos szemlélet megalapozását segítő program megszervezése. Családi naptól kezdve 
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a szakkörön át a tanulmányi versenyekig bármi szóba jöhet, akár egy munkacsoport felál-

lítása is, amelynek célja, hogy energiatakarékos megoldásokat találjanak. Támogatási in-

tenzitás 100 %.  

Nagyon fontos program a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú program. Ez arról szól, hogy 

kialakításra került egy központi ASP rendszer, ami egységes formában tudja biztosítani az 

önkormányzatok számára is a teljes ügyviteli rendszert. A 257/2016.(VIII. 31.) Kormányren-

delet alapján Hosszúpályinak legkésőbb 2017. október 1-ig csatlakoznia kell ehhez a rend-

szerhez. Két módon lehet ehhez a rendszerhez csatlakozni: az egyik az, hogy a hivatal, 

mely ezeket a feladatokat ellátja, kap egy olyan gépparkot és szoftvereket, ami erre a 

rendszerre rá tud csatlakozni. A másik módszer alapján a jelenleg meglévő szoftvereket 

kell fejleszteni, úgy, hogy erre a központi rendszerre adatokat tudjanak átadni. Jelenleg a 

hivatal elég vegyes rendszereket használ, így a központi rendszerre való közvetlen csatla-

kozás lenne ésszerű. Bele lehet tenni a projektbe a különböző biztonsági rendszerek ki-

építését, beszerzését, az adatok feltöltését a központi rendszerre, próbateszteket stb. 

Maximális támogatási összeg 7 millió Ft, 100%-os intenzitással. Jövő év február 1-től lehet 

benyújtani a pályázatot. Választási lehetőség nincs, kötelező a csatlakozás.  

Nagyon röviden összefoglalva ez a négy uniós konstrukció van, amire pályázatot nyújthat 

be az önkormányzat. Kéri a Képviselő-testületet, hogy elvi döntés szülessen, támogatja-e 

a Testület vagy sem a felsorolt pályázatokra való pályázat beadását.  

 

Köszöni a tájékoztatást. Átadja a szót Zara András alpolgármesternek.  

 

Az első, VP-es pályázattal összefüggően van kérdése Pozsonyi Ákos ügyintéző úrhoz. A 

100 milliós támogatási összegen belül van a 10 millió Ft-os összeg, vagy külön? 

 

Külön. Van az útfelújítás, ott szerepel a 100 millió Ft támogatási összeg. Ettől függetlenül 

lehet pályázni a gépbeszerzésre, amire a 10 millió Ft vonatkozik.  

 

Az egyik nem zárja ki a másikat. Együtt a két terület maximálisan elnyerhető összege 110 

millió Ft s annak az 5%-os önereje adja az 5,5 millió Ft-ot.  

 

Így van. A 100 millió Ft maximálisan elnyerhető összeg esetében 5 millió Ft, míg a másik 

célterület 10 millió Ft-os maximálisan elnyerhető összeg esetében 500 000 Ft az elvárt 

önerő.  

 

 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 29-i rendes ülés jegyzőkönyve 26/30 

Megkéri a Képviselő-testületet, hogy e napirendi ponttal kapcsolatban tömbösítve sza-

vazzanak. Jelenleg elvi döntés szülessen, s ha szükséges a későbbiekben egy rendkívüli 

ülésen a többiről tárgyalnak. 

A központi rendszerhez történő kapcsolódás vonatkozásában, mivel nincs más választás, 

döntést kell hozni. Megadja a szót Szabó István Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnöknek.  

 

Már Bizottsági ülésen is tárgyaltak a központi rendszerhez történő csatlakozásról szóló 

pályázatról. Jelen ülésen Pozsonyi Ákos ügyintéző kiegészítését követően, kijelenti, hogy 

a Bizottság minden egyes pályázatot támogat, annak véleménye az, hogy be kell építeni a 

költségvetésbe az alábbi összegeket. Ha nyertes pályázatok lesznek, azok árát visszanyeri 

az önkormányzat, ha elutasításra kerülnek pedig nem vesztett semmit az önkormányzat.  

 

A törvény előírásának megfelelően összevont szavazás esetében először is a Képviselő-

testületnek arról kell döntenie, hogy összevont szavazást támogatják-e vagy sem. Felkéri 

a testületet, hogy aki az összevont szavazás mellett dönt, kézfelemeléssel jelezze azt. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatokat tömbösített szavazással fogadja el:  

 

A törvény előírásának megfelelően összevont szavazás esetében először is a Képviselő-

testületnek arról kell döntenie, hogy összevont szavazást támogatják-e vagy sem. Felkéri 

a testületet, hogy aki az összevont szavazás mellett dönt, kézfelemeléssel jelezze azt. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – az alábbi határozatokat tömbösített szavazással fogadja el:  

 

Felkéri a testületet, hogy aki a tárgyalt határozatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a pályázati felhívásokról az alábbi határozatokat hozta:  
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1 0 9 / 2 0 1 6 .  ( I X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra pályázat 

benyújtásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra 

önkormányzati külterületi utak felújítására, fejlesztésére, valamint az ehhez 

szükséges gépek beszerzésére. 

Biztosítja a megvalósításhoz szükséges legfeljebb 5.500.000,- Ft önerőt. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

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

az EFOP-3.3.2-16 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy pályázatot kíván benyújtani az EFOP-3.3.2-16 kódszámú felhívásra a köz-

nevelés eredményességnek javításáért közművelődési intézmények bevoná-

sával. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

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

a KEHOP-5.4.1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-5.4.1 kódszámú felhívásra a fenn-

tartható energiafogyasztás, az energiahatékonyság és a megújuló energiafor-

rások alkalmazásának növelését népszerűsítő célok elérésének megvalósítá-

sára. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 
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1 1 2 / 2 0 1 6 .  ( I X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra pályázat 

benyújtásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy pályázatot kíván benyújtani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás-

ra a központi önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szük-

séges fejlesztések megvalósítására. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

Átadja a szót dr. Széles Szabolcs jegyző úrnak. 

 

A költségvetési törvény lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli ön-

kormányzati támogatás néven pályázatot nyújtsanak be. Olyan kiadások fedezetét kérjék, 

amire a feladat alapú támogatás keretében mondjuk nem kaptak normatívát. Az Önkor-

mányzat esetében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint kötelezően ellátandó 

feladat, éppen ilyen terület, ahol jóval kevesebb a normatíva, mint amennyibe ez tényle-

gesen kerül. A település társulási formában látja el ezt a tevékenységet, s a társtelepülé-

sek is élnek ezzel a lehetőséggel. Ezért szeretne Hosszúpályi is ezzel lehetőséggel élni, 

hiszen nem az a cél, hogy a társulási tagokat, s a szóban forgó intézetet lehetetlen hely-

zetbe hozza. Ez a pénz hiányzik a költségvetésből, így 8 768 660 Ft-ot szeretne megpá-

lyázni a település, ha a testület is úgy gondolja, hogy ez a pályázat benyújtásra kerüljön. 

 

Köszöni az elmondottakat jegyző úrnak. További hozzászólás hiányában szavazásra bo-

csátja az előterjesztést. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatról alábbi ha-

tározatot hozta:  
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1 1 3 / 2 0 1 6 .  ( I X .  2 9 . )  h a t á r o z a t  

a települési  önkormányzatok rendkívüli  önkormányzati 

támogatása elnevezésű pályázat benyújtásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatást igényel a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és III. 1. pont szerinti a „települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” elnevezésű pályázat 

keretében.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagot 2016. szeptember 

30-ig elektronikusan készítse el, és ezt követően papír alapon nyújtsa be a 

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához. 

 Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

 Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

 

Még egy dolgot szeretne megjegyezni. Ez összefügg a vasárnapi népszavazással, ugyanis 

a polgármesteri hivatalok látják el a választások, népszavazások lebonyolítását. A négy 

szavazókörnek tizenkét választottja van Hosszúpályiban. Valamint volt nyolc póttag is a 

két évvel ezelőtti választásokon. Mindig hiány van olyan személyekben, akikre számítha-

tunk ilyen alkalmakkor. Amikor 2014 őszén az önkormányzati választások voltak, akkor a 

Nemzetiségi Önkormányzati Szavazó Bizottságot a korábbi póttagokból állította fel a 

hivatal. A nyolcból öt póttag lett átcsoportosítva oda. Most két póttagot be kellett hívni, 

mert két, eddigi tag jelezte, hogy nem tud részt venni a népszavazáson. Tehát maradt egy 

bevethető póttag, ezért keresett még két személyt, aki póttagként felkerült a listára, biz-

tosítékként, hogy ha esetleg valami közbe jönne. Bostyánné Gáspár Angéla és Vinzéné 

Micskei Tünde Jolán, ők azok, akik vállalták, hogy póttagként, ha szükséges be lehet őket 

hívni. Ez azzal jár, hogy a Testület válassza meg őket póttagnak. Holnap pedig polgármes-

ter úr előtt leteszik esküjüket.  

 

Köszöni a tájékoztatást jegyző úrnak. További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 

az előterjesztést. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a HVB póttagjairól alábbi határozatot hozta:  

 

 

 

 





1.Polgármesteri jelentés 

 

1.1 Tóth Ágnes Judit volt nyugdíjas óvónő, aki a Hosszúpályi Óvodában dolgozott, életének 72 

évében elhalálozott. Írásos anyagában kéri, hogy temetésével kapcsolatban a Hosszúpályi 

Nagyközség Önkormányzata szíveskedjen intézkedni az általa leírtak alapján. A 

végrendeletként is értelmezhető levélben részletesen fel vannak sorolva azok a források 

(betétkönyv, kötvény, biztosítás, stb.) amelyek fedezetül szolgálnak a tisztességes 

eltemetéséhez. A felmerült költségeket önkormányzatunk a hagyatéki tárgyalást követően 

fogja visszakapni. 

1.2 A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. augusztus 26-án tartotta meg a soron 

következő ülését.  

1.3 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala 2016. augusztus 29-én 

ellenőrzést tartott a Hosszúpályi Köztemetőben. Az ellenőrzés tárgya: a köztemető 

fenntartásának és üzemeltetésének ellenőrzése volt. Az ellenőrzésről készült, és hozzánk 

eljutatott VÉGZÉS hiányosságot, szabálytalanságot nem tartalmaz. 

1.4  A Hajdú – Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a” 2016. szeptember 8-án tartotta meg a 

rendkívüli közgyűlését. 

1.5 A TIGÁZ egyetemes szolgáltatási engedélyének visszavonásakor az illetékes hatóság 2016. 

október 1-től az Első Nemzeti Közműszolgáltatóhoz tartozó FŐGÁZ -t jelölte ki a TIGÁZ 

felhasználóinak ellátására.   

1.6 A Magyar Állam 2017. január 1-től átveszi minden önkormányzattól az iskolák 

működtetésének ellátását. Az iskola épületében lévő konyha esetleges átvételére vonatkozó 

kérdésünkre a választókerület Országgyűlési Képviselője a következő információt nyújtotta. 

Az iskolák átvételekor minden önkormányzattal külön-külön tárgyalnak ebben a kérdésben.  

1.7 Az Allianz Hungária Biztosító munkatársaival 2016. szeptember 19-én bejárást végeztünk a 

hosszúpályi szennyvíztisztító telepen, valamint a vízműtelepen. A bejárás célja, a rendszerhez 

tartozó elemek felmérése a biztosítás megkötéséhez.  

1.8 A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 2016. szeptember 20-án nyílt napot tartott a Művelődési 

Ház kultúrtermében a határvadászképzéssel kapcsolatban.  

1.9 A Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. szeptember 19-én járási szintű 

egyeztetést tartott az „Integrált térségi gyermekprogramok” EFOP-1.4.2-16 azonosítószámú 

projekttel kapcsolatban.  

1.10 A Létavértesi Határrendészeti Kirendeltség 2016. szeptember 30-án Nyílt Napot tart 

Létavértesen. A rendezvény célja a határrendészeti munka, határvadászképzés bemutatása, 

megismertetése.  

1.11 A Debreceni Vízmű Zrt. hivatalos levélben értesített bennünket arról, hogy benyújtotta 

kérelmét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a működési engedélyének 

módosításához. Így lehetősége lesz arra, hogy 2017. január 1-től a hozzá csatlakozó 8 

önkormányzatnál is biztosítsa az ivóvíz szolgáltatást, valamint a szennyvízelvezetést és 

szennyvíztisztítást.  

1.12 A Hosszúpályi Petőfi utca 17 szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő lakó és 

melléképület bontása elkezdődött.  

1.13 Információm szerint, a tavasszal önkormányzatunk által benyújtott TOP- os pályázatok 

elbírálása hamarosan elkezdődik.  

1.14 A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Hivatalnál kezdeményeztem a kommunális 

hulladékszállítására vonatkozó közszolgáltatói kijelölést.  

1.15 Telepölésünkön 2016. október 6-án az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. lomtalanítást fog 

végezni reggel 7 óra és 14 óra között.  

1.16 A Hosszúpályi és Környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. 

szeptember 21-én Társulási Tanácsülést tartott. Témája: a szennyvízberuházással 

kapcsolatosan keletkezett viziközmű vagyon elosztása volt.  

 

                                                                                                   Berényi András polgármester      
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Tárgy:  A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól 

szóló 23/2013.(XII. 20.) számú rendelet módosítása 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Szociális- és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság  

 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály a most 

szeptemberi, kétévente esedékes tanyagondnoki ellenőrzése során megállapította, hogy a 

tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában néhány ponton módosításra szorul a helyi szociális 

rendelet. 

Ez részben abból adódik, hogy szigorúbbá vált a tanyagondnoki tevékenység 

adminisztrációja, valamint a tanyagondnok által ellátott külterületi lakott részek megnevezését 

tovább kell pontosítani, részletezni. 

 

Ennek megfelelően kérem az előterjesztés megtárgyalását, ezt követően pedig a rendelet 

módosítás elfogadását. 

 

          

dr. Széles Szabolcs  

                 jegyző 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2016.(IX.29.) rendelete 

 

A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013.(XII.20.) rendelet 

módosításáról 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott feladatkörében eljárva, a 

szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013.(XII.20.) rendeletet 

(továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:  

 

1.§ 

 

(1) A R. 24.§-a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

 

(6) A tanyagondnoki szolgálat által ellátott külterületi lakott területek: 

 a) Hosszúpályi  Messzelátó-Sóstó:  - Deák Ferenc utca, 

      - Kölcsey Ferenc utca, 

      - Móricz Zsigmond utca, 

      - Vadvirág utca, 

      - Zöldmező utca. 

 

 b) Északi tanyák:    - Olga-kert, 

      - Farkasgaz-tanya, 

      - Hosszúgaz-tanya, 

      - Szabótiszta-tanya. 

 

 c) Déli tanyák:    - Kincses-tanya, 

      - Szalmás-tanya. 

 



(7) A tanyagondnok a naponta kiszállításra kerülő ebédet a Szociális Szolgáltató 

Központ által megadott listán szereplő jogosultak részére szállítja ki, mely esetekben 

az említett lista a tanyagondnoki tevékenységi napló részét képezi. 

 

 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés 

időpontja 2016. október 1. napja. 

 

           Berényi András     dr. Széles Szabolcs 

             polgármester                         jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elkészült beszámoló 2015. szeptemberétől 2016. szeptemberéig tartó időszakra 

vonatkozóan nyújt tájékoztatást a hivatal által végzett hatósági igazgatási munkáról. 

 

2016-os évben újabb hatáskör nem került át a járási hivatalhoz, a szeptember elején 

megrendezett jegyzői konferencián a kormány megjelent képviselői azt nyilatkozták, hogy 

2018. tavaszáig, tehát a soron következő országgyűlési választásokig további határkör 

elvonásra nem kell számítani.  

 

2016. szeptember 15-ig 2100 főszám és 4010 alszám került iktatásra.  

 

A hivatal szervezi a Képviselő-testület, valamint a három bizottság üléseit. A 2016. évben 

eddig 6 rendes testületi ülés, 7 rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. Ezeken az 

üléseken eddig 99 határozat meghozatalára, valamint 13 rendelet módosítására került sor. A 

Bizottságok tekintetében a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésére 7 alkalommal, a 

Szociális Bizottság ülésére 4 alkalommal, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági-, és Sport 

Bizottság ülésére pedig 6 alkalommal került sor. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

eddig 39 határozatot, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 határozatot, az Oktatási-, 

Kulturális-, Ifjúsági és Sport Bizottság pedig 15 határozatot hozott eddigi munkája során. 

 

 

A hivatal emberi erőforrás helyzete 

 

A hivatalt a polgármester irányításával a jegyző vezeti. 

A Polgármesteri Hivatalra háruló feladatok végrehajtására rendelkezésre álló humán 

erőforrás: 

  1 fő jegyző 

 16 fő köztisztviselő 

 2 fő munkatörvény hatálya alá tartozó dolgozó 

 

A hivatalban jelenleg 17 fő köztisztviselő határozatlan időre szóló kinevezéssel rendelkezik. 

2015. szeptemberben közös megegyezéssel szűnt meg 1 fizikai állományú dolgozó 

munkaviszonya, helyére 2015. 03.01-vel került kinevezésre 1 fő, aki már régóta 

önkormányzatunknál dolgozott közfoglalkoztatottként.  

2016. évben 2 fő köztisztviselő lemondott köztisztviselői jogviszonyáról. Álláshelyük azonnal 

betöltésre került, egyik álláshelyre GYED-en lévő határozott idejű köztisztivselőt neveztünk 

ki, a másik álláshelyre a korábban fizikai állományú dolgozó került kinevezésre szeptember 7. 

napjától. Az ő megüresedett álláshelyét szintén ezen naptól töltöttük be. Jelenleg üres 

álláshely nincs a hivatalban. 

Az idén kinevezett köztisztviselők közül 1 főnek 2 éven belül alapvizsgát, 1 főnek szakvizsgát 

kell letenni. 

Köztisztviselőink feladataikat megfelelő szakképesítéssel látják el, mindenki rendelkezik 

rájuk előírt képesítési követelménnyel. 9 főnek van felsőfokú és 8 főnek középfokú 

végzettsége. Az idei évben 1 fő a közeljövőben szakvizsgázik, 2 fő alapvizsga 

kötelezettségének fog eleget tenni. 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 

alapján 2014. évtől megkezdődött a közszolgálati tisztviselők tanulmányi pontrendszerre 

épülő továbbképzésének időszaka. A köztisztviselők a négy éves képzési ciklus alatt 

meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni. A továbbképzések 



 3 

teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek értelmében a felsőfokú 

végzettségű köztisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább 128, míg a középfokú 

végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési időszak 2014. január 

1. napjától 2017. december 31. napjáig tart. A Kormányrendelet alapján a hivatal 

munkatársainak egyéni képzési terve, valamint ez alapján a hivatal 2016. évre szóló 

továbbképzési terve határidőre elkészült, mely egy alkalommal módosításra került.  A 

ProBono rendszerben folyamatosan aktualizált a képzésre kötelezettek adatai, a továbbképzési 

kötelezettség szünetelése naprakészen kerül rögzítésre a rendszerben 

A munkáltató által biztosított, finanszírozott képzésben részesülők száma 17 fő. Az előírt 

feltételeket A köztisztviselők folyamatosan tesznek eleget képzési időszakra vonatkozó 

képzési kötelezettségüknek, 3 fő már eleget tett a 4 éves  időszakra vonatkozó képzési 

kötelezettségének. 

 

A hivatal munkáját közfoglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók segítik, akik 

közfoglalkoztatási jogviszonyának időtartama változó.  

 

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. 

törvény hatályon kívül helyezésével jelenleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozza a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos 

szabályokat. Nevezett törvény alapján a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester, 

alpolgármester és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke 

köteles minden naptári év elején vagyonnyilatkozatot készíteni. A hatályos Szervezeti és 

Működési Szabályzat alapján ezeknek a vagyonnyilatkozatoknak a nyilvántartását és 

ellenőrzését a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kezeli a személyügyi ügyintéző 

segítségével. 

 

A Hivatalban 17 fő köztisztviselő, 2fő munkaszerződéses dolgozó személyi anyaga mellett a 

1 fő tanyagondnok, 4 fő védőnői szolgálaton dolgozó, 2 fő közművelődési és könyvtári  

dolgozó, 4 fő intézményvezető, valamint 12 fő műszaki dolgozó személyügyi feladatait is 

ellátjuk. 

 

A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának jelenlegi létszáma közfoglalkoztatottak 

nélkül 19 fő.  

Az alábbi néhány létszámadat, illetve változás nem tartozik szorosan véve a polgármesteri 

hivatalhoz, mégis a tájékoztatás teljes körűsége miatt szerepeltetjük a beszámolóban az 

alábbiakat. 

 

Ennek megfelelően az önkormányzat létszámának alakulása jelenleg a következő: 

- műszaki csoport       12 fő 

- tanyagondoki szolgálaton          1 fő, 

- család- és nővéd. eü. szakfeladaton       4 fő 

- közművelődés  és könyvtári feladatok       2 fő 

 

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a HBM Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási 

Hivatal Járási Munkaügyi kirendeltségéhez nyári diákmunka finanszírozásra. A „nyári 

diákmunka elősegítése” program keretében 12 fő diákot foglalkoztattunk egy hónapos 

időtartamban az önkormányzatnál. 

 

A hivatal személyzeti ügyintézője bonyolítja le a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaügyi 

feladatait, 2016 évben 9 közfoglalkoztatási programban jelenleg 160 fő dolgozik.                    
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A Munkaügyi Központ felé a közfoglalkoztatási projektekhez kapcsolódó havi, záró 

elszámolásokat is mi végeztük.  

A munkavégzéshez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálat előkészítése, megszervezése és 

az üzemorvossal való kapcsolattartás is szerves részét képezi a munkának. 

2016. évben a következő közfoglalkoztatási programok vannak: 

 

Szociális Földprogram 2015/2016.   2015.05.18-tól-2016.04.30-ig 15 fő 

GINOP képzéses program    2015.12. 01. – 2016.02.31-ig  40 fő 

útőr program      2016.03.01-2016.11.30.   5 fő 

hosszú távú I.      2016. 03. 07. – 2017.02.28-ig 10 fő 

Hosszútávú II.      2016.04.01.-2017.02.28-ig  15 fő 

helyi sajátosságokra épülő mintaprogram  2016.04.01-2016.12.31-ig  25 fő 

illegális hulladéklerakó helyek felszámolása mintaprogram 2016.04.01-2016.12.31-ig  15 fő 

belterületi utak karbantartása mintaprogram   2016.04.01-2016.12.31-ig  15 fő 

hosszú távú III.     2016.05.01 – 2017.02.28-ig  15 fő 

szociális földprogram 2016/2017.   201607.11- – 2017. 04. 30-ig   9 fő 

 

Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása is alkalmaz 

közfoglalkoztatottakat, akiknek a munkavégzésének helye szintén a település közigazgatási 

területe. Ezen személyek alkalmazási iratainak előkészítése szintén személyügyi 

feladatunkhoz tartozik. Ezen személyek száma az idei évben 39 fő.  

 

Az aktív korúak foglalkoztatását helyettesítő támogatására (FHT) való jogosultság 

megszerzéséhez az önkéntes munka is beszámítható. Ma már az FHT-ra jogosult személynek 

évente felül kell vizsgálni a támogatást és amennyiben az előző évben nem tud 30 napnyi 

foglalkoztatást igazolni, úgy az ellátásra való jogosultsága megszűnik. Ha a támogatott 

munkaviszonyból nem tud 30 napot igazolni, de önkéntes munkával vállalja a még szükséges 

időmennyiség teljesítését, úgy az elkövetkező évben is jogosulttá válik a „bérpótló” 

támogatásra. 

Önkormányzatunknál közreműködik az álláskeresők tájékoztatásában és az önkéntes munkára 

jelentkező álláskeresők számára önkéntes lehetőségekkel biztosítja a szükséges 30 nap 

teljesítését. Ezzel kapcsolatban naponta több álláskereső keres meg bennünket, kér 

tájékoztatást és leszervezzük számára az önkéntes munkát.  

2016. évben szeptemberig 94 önkéntes szerződés megkötésére került sor. 

 

A helyi adókkal kapcsolatos feladatok 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény az önkormányzat jegyzőjét, a NAV mellett 

a két adóhatóság egyikeként definiálja. Az adóhatóságok, ezen belül a település jegyzőjének 

hatáskörét ugyancsak ez a törvény határozza meg. A települések jegyzőinek hatáskörébe 

tartoznak az 1990. évi C. törvénnyel (és a törvényi felhatalmazás alapján megalkotott 

önkormányzati rendeletekkel) szabályozott helyi adók, az adók módjára behajtandó 

köztartozások, illetve ezek megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével 

kapcsolatos feladatok, emellett végrehajtási tevékenységek, hatósági bizonyítványok kiadása. 

 

A Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenysége három fő területre terjed ki, ezek a helyi 

adók, a gépjárműadó, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások. 
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Magánszemélyek kommunális adója: 

 

Az adó alanya az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás céljára 

szolgáló épület, telek tulajdonjogával rendelkezik. 

 

 2015. 2016.09.19. 

Adózók száma: 2.131 2.114 

Helyesbített folyó évi terhelés: 13.624.352.-Ft 13.626.795.-Ft 

Tárgy évi befizetés: 13.076.622.-Ft  13.413.354.-Ft 

Tárgy évi hátralék: 2.408.797.-Ft 2.592.950-Ft 

Tárgy évi túlfizetés: 354.283.-Ft 138.107.-Ft 

 

 

Iparűzési adó: 

 

A hatályos rendelet értelmében a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az adózás 

rendjéről szóló módosított 2003.évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 32.§. (1) bekezdése 

szerint a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást benyújtaniuk 

az adóalanyoknak az adókötelezettség helye szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz. 

 

 2015. 2016.09.19. 

Adótételek száma: 495 514 

Helyesbített folyó évi terhelés: 82.579.797.-Ft 64.768.070.-Ft 

Ideiglenes iparűzési adó: 250.000.-Ft 25.000.-Ft 

KATA-s iparűzési adó: 

(Kisadózók tételes adója) 

149.452.-Ft 794.740.-Ft 

Tárgy évi befizetés: 76.959.185.-Ft 46.080.150-Ft 

Tárgy évi hátralék: 6.433.818.-Ft 7.548.979.-Ft 

Tárgy évi túlfizetés: 640.624.-Ft 

    

4.158.036.-Ft 

 

Gépjárműadó: 

 

 2015. 2016.09.19. 

Adózók száma: 1.385 1.403 

Helyesbített folyó évi terhelés: 23.603.283.-Ft 25.778.636.-Ft 

Tárgy évi befizetés: 22.308.090.-Ft 22.002.701.-Ft 

Tárgy évi hátralék: 1.368.675.-Ft 5.114.363.-Ft 

Tárgy évi túlfizetés: 177.280.-Ft 104.647.-Ft 
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Az átengedett központi adók közül ez a legjelentősebb bevételt hozó adó. 

 

2015. évben a kivetett gépjárműadó 23.603.000 forint volt, ebből az év végi hátralék 

1.368.000 forint (a kivetett adó 5, 79%-a), ez a végrehajtás eredményességét tekintve kis 

mértékű javulás az előző évhez képest. 

 

Az adó alanya az a személy, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 

LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági 

nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 

Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy 

üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek a nevére a forgalmi engedélyt 

kiállították. 

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a 

forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként 

szerepel. 

A gépjárműadóban érintett gépjárművek központilag egységes szabályok alapján kerülnek 

adóztatásra. Az önkormányzati adóhatóságok 2004. január 1. nap óta a közúti nyilvántartás 

adatai (okmányiroda) szerint állapítják meg az adókat. Az adóztatás a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az önkormányzati adóhatóságok 

részére történő adatszolgáltatás alapján történik. 

2015.évben az adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott adóalany által üzemeltetett 

személygépkocsi után 13.000Ft/év adóteherig jár, míg az a feletti összeget meg kell fizetni. 

Az adómentességet írásban kell kérni az önkormányzati adóhatóságnál. Az ügyfél 

munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás vagy egészségi állapot minősítését tartalmazó 

állásfoglalásának megkérése ügyében 2015. évben 1 alkalommal, 2016-ban 2 alkalommal 

kerestük meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét. 

 

Talajterhelési díj: 

 

 2015. 

(2014. évre vonatkozó) 

2016.09.19. 

         (2015. évre vonatkozó) 

Adózók száma: 22 19 

Helyesbített folyó évi terhelés: 328.648.-Ft 274.500.-Ft 

Tárgy évi befizetés: 114.560.-Ft 457.651.-Ft 

 

A talajterhelési díj fizetésre kötelezett az a személy, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértékét 1200, Ft/m3 egységdíj, valamint 1,5 

területérzékenységi szorzó határozza meg, azaz összesen 1800 .-Ft/m3. A talajterhelési díj a 

2014.évi, valamint a 2015.évi vízfogyasztást terheli, amit a 2015, illetve 2016 évben 

benyújtott bevallások alapján kell megfizetni. A talajterhelési díj megállapítása a Tiszamenti 

Regionális Vízművek Zrt. nyilvántartásán alapul, de az adófizetési kötelezettséget 

önbevallással kell teljesíteni. 

 

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá azzal a számlákkal igazolt 

mennyiséggel is, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít 

el. 
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Idegen és egyéb bevételek beszedési számla: 

 

Idegen bevételek 2015. 2016.09.19. 

Adózók száma: 481 413 

Helyesbített folyó évi terhelés: 3.847.022.-Ft 327.777-Ft 

Tárgy évi befizetés: 1.285.281.-Ft 3.169.727.-Ft 

Tárgy évi hátralék: 6.571.572.-Ft 361.470-Ft 

   

Egyéb bevételek 2015. 2016.09.19. 

Adózók száma: 179 149 

Helyesbített folyó évi terhelés: 412.783.-Ft 24.500-Ft 

Tárgy évi befizetés: 175.991.-Ft 61.910.-Ft 

Tárgy évi hátralék: 1.011.503.-Ft 12.000-Ft 

 

Mind az egyéb, mind az idegen bevételek esetében az eredeti bevétel jogosultja az állam, 

vagy bármely más önkormányzaton kívüli szerv, de mivel az eredeti jogosult részére nem 

fizették meg a kirótt összeget az önkormányzat köteles behajtani. A két bevétel közötti 

különbség adóbevétel szempontjából az, hogy amit a törvény egyéb bevételnek nyilvánít, 

annak beszedett teljes összege teljes egészében az önkormányzat bevételét gyarapítja, idegen 

bevételek esetében pedig a kiszabó szervé a bevétel, de itt is előfordul, hogy a beszedett 

összeg valamely (jellemzően kisebb) hányada az önkormányzatnál maradhat. Ide tartozik 

minden olyan tartozás, amit valamely törvény adónak, vagy adók módjára behajtandó 

köztartozásnak minősít. A legszélesebb körből és ügyfajtából érkeznek a megkeresések, így 

pl. helyszíni és szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok,fogyasztóvédelmi bírságok, 

vízmű társulati díjak, szemétszállítási díjak, az állam által megelőlegezett gyermektartás díjak, 

stb. 

Ezen ügyek száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 

 

Pótlék és bírság beszedési számla: 

 

Lényegében nem a fentiekhez hasonló adónemekről van szó, hanem a fenti adónemekkel 

kapcsolatos valamely mulasztás által keletkezett jogkövetkezményhez kapcsolódó 

adónemeket jelent. 

Ettől függetlenül a nyilvántartásban a normál adónemekkel megfelelő kezelést igényel. A 

pótlék sajátossága ezen túl, hogy összege folyamatosan változik: ha adótőke tartozás áll fenn, 

a pótlék minden egyes naptári nappal növekvő összeget mutat, emellett a jegybanki alapkamat 

mértéke is befolyásolja. 

2016-ban bevezettük a végrehajtási költségátalányt, mely az adózó ellen indított végrehajtási 

eljárásban foganatosított végrehajtási cselekmény miatt kerül kiszabásra, melynek összege 

minden esetben 5.000.- forint. 2016-ban 619 darab végrehajtási költségátalányt szabtunk ki a 

határidőre nem fizető adózók részére. Ezzel az intézkedéssel jelentősen javult az adó 

megfizetésének határidőben történő rendezése. 
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Késedelmi pótlék 2015. 2016.09.19. 

Adózók száma: 1.540 1.514 

Helyesbített folyó évi terhelés: 664.574.-Ft 281.664.-Ft 

Tárgy évi befizetés: 552.338.-Ft 812.676.-Ft 

Tárgy évi hátralék: 642.334.-Ft 224.620.-Ft 

   

Bírság 2015. 2016.09.19. 

Adózók száma: 19 287 

Helyesbített folyó évi terhelés: 283.165.-Ft 1.602.072.-Ft 

Tárgy évi befizetés: - 301.721.-Ft 

Tárgy évi hátralék: - 1.300.351.-Ft 

 

Jövedéki adó: 

 

2015. január 01. napjától változott a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különböző szabályairól szóló 2003. évi CXXVII: törvény. E törvénymódosítás értelmében a 

saját fogyasztás céljára előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől 

megszűnt és amennyiben tárgyévben a magánfőző párlatot állít elő, 1.000.-forint /év 

átalányadó fizetési kötelezettsége keletkezett. 

A magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést amennyiben a berendezés megszerzése 2015. 

január 1-jét megelőzően történt, 2015.január 15-ig illetve a tulajdonszerzést követő 15 napon 

belül kellett bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

 

Az önkormányzati adóhatósághoz egy darab bejelentés érkezett. 

 

Az önkormányzati adóhatóság adószámláinak kezelése 

 

Az adószámlák bankszámla kivonatának megérkezése után megtörténik a befizetések 

beazonosítása az adózókra. A bevételek és kiadások rögzítését követően elkészülnek a 

pénzforgalmi naplók. Intézkedés történik a téves befizetésekről, túlfizetések rendezéséről. 

 

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően elvégeztük a negyedévenkénti zárási 

munkafolyamatokat, azt követően megküldésre került az adatszolgáltatás a Magyar 

Államkincstár részére. 

 

Megtörtént az egyenlegértesítők megküldése valamennyi adózónak: 

-2015. I. félévről február 28-ig (fizetési határidő március 16.) 

-2015. II. félévről augusztus 31-ig (fizetési határidő: szeptember 15.) 

-2016. I. félévről február 28-ig (fizetési határidő március 16) 

-2016. II. félévről augusztus 31-ig (fizetési határidő szeptember 15.) 

 

Adóhatósági feladatok (kivetések, határozatok kibocsátása, felszólítások, értesítések, hatósági 

bizonyítványok, igazolások kiadása, letiltások) adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre 

teljesültek. 
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Adóügyekkel kapcsolatos főszámon iktatott ügyiratok száma 2015. évben 502 darab, ehhez 

további több száz alszámon iktatott ügyirat kapcsolódik.  

2016. szeptember 19-ig 375 darab főszámon iktatott ügyirat volt, melyhez szintén több 

alszámon iktatott ügyirat kapcsolódik. 

Ügyfeleink különböző ügyeik intézéséhez adóigazolást kérhetnek. 

 

Feladatunk az adó és értékbizonyítványok kiadása, mely történhet: 

- hagyatéki eljáráskor 

- gyámhatósághoz 

- bírósági végrehajtáshoz 

- adóvégrehajtáshoz 

- hitelfelvételhez. 

 

Adó –és értékbizonyítvány kiadására 2015 évben 147 esetben, 2016-ban a beszámoló 

időpontjáig 98 alkalommal került sor, melyet helyszíni szemle előzött meg. 

 

A végrehajtási tevékenységről és annak eredményességéről 

 

Végrehajtási cselekmények az indokolt és sürgős eseteket tekintve ugyan folyamatosan és 

soron kívül történnek, de az éves rendszeresen ismétlődő adóhatósági feladatok rendjétől is 

függően az ilyen irányú feladatok tömegesen az év adott időszakaiban kerülnek sorra. 

Egy nagyobb behajtási hullám a tavaszi befizetési határidők lejártát követő néhány héten belül 

kezdődik, a másik pedig az őszi befizetési határidő lejártát követően, jellemzően október 

hónapban. 

 

2015. évben összesen 12 alkalommal, 2016 évben 9 alkalommal kerestük meg a Nemzeti 

Adó-és Vámhatóságot a fennálló adótartozások behajtása érdekében. Ez az adók módjára 

behajtandó köztartozások behajtására irányadó szabályok szerint a nyilvántartott helyi adóval, 

gépjárműadóval összefüggő – ideértve az adóbírságot, a mulasztási bírságot és a késedelmi 

pótlékot is- tartozások behajtása érdekében élhetünk a megkeresés jogával. Ez elektronikusan 

adandó át és főképpen az SZJA és ÁFA visszaigénylési időszakban hatékony. 

Visszatartási joga van az önkormányzati adóhatóságnak, ha az adózó adó-visszaigénylési, 

visszatérítési kérelmet ad be és valamely egyéb adónemben tartozása van. 

 

2015 évben összesen 3.037 darab, 2016-ban a beszámoló időpontjáig 1.558 darab behajtásra 

irányuló cselekményt végeztek az adóügyi iroda dolgozói. 

Ebből legtöbb az ide sorolandó fizetési felhívások száma, összesen 3.660 darab fizetési 

felszólítás került kiküldésre az adózók részére. 

Ezt követi a munkabér letiltás 321 adózó esetében. 

2015. novemberében végrehajtási cselekményként bevezettük az adózók bankszámlái ellen 

benyújtott hatósági átutalási megbízás (korábbi nevén: inkasszó) alkalmazását, mely magas 

fokú hátralék behajtási eredménnyel zárult. 2015. novemberétől összesen 6.641.306 forint 

hátralékot hajtottunk be az inkasszó alkalmazásával, mely sok olyan tételt tartalmazott, 

amelyek több éven keresztül behajthatatlannak bizonyultak. Ezek között említhető a 

vállalkozókat terhelő adónemek, mivel ők a legkisebb fizetési hajlandóságot mutató adózók. 

Ezen eredményes irányvonal folytatásaképpen 2016. évben a beszámoló időpontjáig 

2.797.318 forint hátralékot hajtottunk be csak az inkasszó alkalmazásával és emellett társult 

mindehhez az adózók fizetési moráljának javulása. 

 

Adóigazgatási hatósági munkánk során kiadott határozataink, végzéseink ellen a beszámolót 

érintő időintervallumban fellebbezés nem volt. 
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Az önkormányzati adóhatóság igyekszik sokat tenni az adótartozások behajtása érdekében, az 

eljárás sikeressége nagyrészt nem az adóhatóságon múlik. Ahogy az adózói kör anyagi 

helyzete és fizetőképessége észrevehetően romlott az utóbbi időszakban, úgy válik egyre 

nehezebbé az adótartozás behajtása. Történik mindez annak ellenére, hogy egyre több időt és 

energiát kell belefektetni a végrehajtási tevékenységbe.  

Az anyagi nehézségek ugyanúgy érintenek magánszemélyeket, mint társas vállalkozásokat. 

Ez utóbbiak jellemzően magasabb adófizetési kötelezettsége miatt az e részről eredő kisesések 

is érzékenyebben érintik a község költségvetését. 

A kényszer-végelszámolás és felszámolási eljárás alá kerülő társaságok száma is megugrott az 

utóbbi egy-két évben, a hátralékok ezen cégek adósságait is tartalmazzák. Behajtási 

cselekményre ilyen esetekben nincs mód, a felszámoló felé bejelentett követeléseink 

megtérülésére pedig igen kicsi az esély. 

A felszámolás alatt lévőkön túl vannak adózók, akik a tapasztalatok alapján tartósan 

fizetésképtelenek, sem önként nem fizetnek, sem a végrehajtások nem vezetnek eredményre. 

Ide tartoznak azok az adózók is, akik címükön, székhelyükön elérhetetlenek, ismeretlen 

helyre (vagy magánszemélyek esetében külföldre) költöztek. Vannak vállalkozások, amelyek 

nem szűntek meg ugyan, de inaktív a vállalkozásuk, semmilyen tevékenységük, bevételük 

nincs, számláikon nincs pénzmozgás. Adóalanyiságuk és adókötelezettségük ettől függetlenül 

folyamatos, hátralékaik is fennállnak. 

 

 

Szociális és anyakönyvi igazgatási tevékenység  
 
 

év Születés 
(helyben) 

Házasság 
(helyben) 

Haláleset 
(helyben) 

Válás Névadó 
(helyben) 

házassági 
évforduló 

2015. 0 31 23 15 1 0 

2016. 
09.15-ig 

 
0 

 
33 

 
22 

 
8 

 
2 

 
1 

 
 

év Születésnapi 
köszöntő 

Lakcímbejelentés Hagyaték    

2015. 20 324 76    

2016. 
09.15-ig 

16 248 48    

 
 

év Települési 
támogatás 

Átmeneti segély Kamatmente
s kölcsön 

Köztemetés  

2015. 567 275 3 4  

2016. 
09.15-ig 

492 46 3 4  

 

 

A költségvetési törvény elfogadásával az Országgyűlés 2014. december 15-én a normatív 

lakásfenntartási támogatás 2015. március 1-jével történő megszüntetéséről döntött. Ezen 

időponton túl az önkormányzatok saját hatáskörükben dönthetik el, folyósítanak-e támogatást 

a lakhatási problémákkal küzdő háztartásoknak.  
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Hosszúpályi Önkormányzata részéről 2015. március 1-vel bevezetésre került a települési 

támogatás, amely felváltotta a korábbi támogatást. 2015. december 31-el az utolsó 

lakásfenntartási támogatás is kifutott. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

A jegyző, mint I. fokú gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 140%-át (ez az összeg 2015-ben 39.900,-Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, 

illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20. § (3) vagy 

(4) bekezdésében foglalt feltételeknek, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át 

(37.050,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke 

nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket.  

 

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus 

hónapjában, illetve a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az Erzsébet-utalvány összege esetenként és 

gyermekenként 5.800,- Ft.  

 

2015. november hónapban 849 gyermek (364 család),  

2016. augusztus hónapban 802 gyermek (338 család) részesült Erzsébet-utalványban.  

 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

A Gyvt. 67/A. §-a, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 83/A. §- a értelmében hátrányos helyzetű 

az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a szülő vagy a 

családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 

szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról –önkéntes 

nyilatkozata alapján –megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, a szülő vagy a 

családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 

16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, a gyermek 

elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 

településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek.  
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Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a hátrányos helyzetnél meghatározott 

körülmények közül legalább kettő fennáll, a nevelésbe vett gyermek, az utógondozói 

ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.  

 

A jegyző, mint I. fokú gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság elbírálásával egyidejűleg, kérelemre - külön döntésben, a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a 

gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is 

kérelmezhető, ebben az esetben a feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára 

vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem 

benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára 

állapítható meg. A nevelésbe vett gyermek, illetve az utógondozói ellátásban részesülő és 

tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását a járási gyámhivatal állapítja meg, majd erről szóló jogerős határozatát megküldi a 

nyilvántartást vezető gyámhatóság, a jegyző részére.  

 

Nyilvántartásunk alapján 2015. december hó 31-én 460 gyermek,  

     2016. augusztus hó 31-én 515 gyermek minősült hátrányos vagy      

      halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

 

 

Temetési segély 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 45. §-ában, valamint Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 23/2013. (XII.20.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: R.) 16. § (1) bekezdésében, (2) bekezdése c) pontjában, (3) 

bekezdésében, 18. §-ában foglaltak alapján temetési segélyre jogosult az a személy, aki a 

meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, 

vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

a 85.500,- Ft- ot nem haladja meg. 

A temetési segély összege egyszeri 28.500,- Ft.  

 

Kérelemhez mellékelni kell:  

- jövedelemigazolásokat  

- halotti anyakönyvi kivonatot  

- temetési költségekről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát. 

Adatbázisunk alapján 2015.szeptember 01.- 2015.december 31- ig terjedő időszakban 9 fő, 

2016.január 01.- 2016.augusztus 31- ig terjedő időszakban 20 fő részesült az egyszeri 

28.500,- Ft összegű hozzájárulásban. 

 

Bursa Hungarica 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. 
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A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő 

hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 

önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.  

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójában: 

az „A” típusú pályázati kiírás keretében összesen:  10 fő adta be a pályázatát; 

a „B” típusú pályázati kiírás keretében pályázat nem került benyújtásra. 

 

A pályázatokat az adott pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően, határidőn belül 

nyújtották be. Minden pályázat formailag megfelelőnek bizonyult, így a Képviselő-testület 

által érdemben elbírálásra került. A Képviselő-testület - 123/2015. (XI.26.) számú 

határozatában foglaltak értelmében - mind a 10 fő „A” típusú pályázó (felsőoktatási hallgató) 

részére biztosított támogatást, 10 hónap időtartamra (a 2015/2016. tanév második, és a 

2016/2017. tanév első félévére) havi 5.000.- Ft/fő összegben. 

2016. január 31. napjáig utalásra került: 

„A” típusú: 10 fő x 5.000.- Ft x 5 hónap = 250.000,- Ft 

„B” típusú: - 

2016. augusztus 31. napjáig utalásra került: 

„A” típusú: 10 fő x 5.000.- Ft x 5 hónap = 250.000,- Ft 

„B” típusú: - 

 

Földügyek 

 

Hosszúpályi településen is ellátásra kerültek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmához 

kapcsolódó jegyzői feladatok. A termőföldeket haszonbérlet esetén 15 nap, adásvételi 

szerződés esetén 60 nap időintervallumban kell kifüggeszteni a hirdetőtáblára. A 

hirdetmények közzétételével egyidejűleg a kormányzati portálon is meg kell jelentetni az 

adatokat és a szerződést. Minden esetben a természetes személyazonosító adatokat 

felismerhetetlenné kell tenni az állampolgárság, név, lakcím kivételével. A Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara bevonásával a helyi földbizottsági feladatkörbe tartozó 

állásfoglalások is megszületnek, melyekben javaslatot tesznek a mezőgazdasági igazgatási 

szervnek a szerződés jóváhagyására, az elővásárlási jogosultsági rangsor kialakítására. Az 

állásfoglalások ellen 5 napon belül tehetnek az érintettek észrevételt. Az elővásárlási, elő-

haszonbérleti jognyilatkozatok átvételét a föld fekvése szerint illetékes jegyzői joghatóság 

intézi, melyet a szerződésekkel együtt továbbít a Megyei Földhivatali Főosztálynak. 

 

Nyilvántartásunk alapján 2015.szeptember 01.- 2015.december 31- ig terjedő időszakban:  

12 darab haszonbérleti és  

22 darab adásvételi szerződés, valamint  

4 darab hirdetmény  

2016.január 01.- 2016.augusztus 31- ig terjedő időszakban: 

21 darab haszonbérleti és  

34 darab adásvételi szerződés, illetve  

24 darab hirdetmény került kifüggesztésre hirdetőtáblánkon. 
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Műszaki jellegű ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás 

 

Építésügy: 

Településünkön 2013. január 1-től működik az Építésügyi Szolgáltató Pont, amely 

segítségével egy elektronikus rendszerbe –ÉTDR-, bárki (nemcsak Hosszúpályi lakos) 

építésügyi hatósági kérelmét feltöltjük, és ezzel a feltöltéssel az engedélyezési eljárás azonnal 

megindul az illetékes hatóságnál. Szolgáltatási Pontok a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

szerint, az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatoknál működnek. Már 

teljesen elfogadottá és kihasználttá vált ez az elektronikus ügyintézési mód az építésügyi 

engedélyezési ügyekben, évről évre nő a feltöltött kérelmek száma, és a kérelmezők egyre 

jobban kihasználják az ÉTDR rendszer országos jellegét is. 

Szolgáltatási Pontunkról 2015-ben 23 kérelmet, az idén pedig már 14 kérelmet jutattunk 

tovább elektronikus úton az illetékes építéshatóságoknak. 

Az önkormányzat által kezdeményezett, pályázatokhoz kapcsolódóan, az ÉTDR rendszeren 

belül az engedélyezési eljárásokat a Debrecen Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 

folytatja le. Az idén kapta meg a használatbavételi engedélyt a szennyvíztisztító telep az 

elkészült bővítésre, korszerűsítésre. 

Telepengedélyek: 

 

„A telepengedély, illetve telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól” szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet a telepengedélyezési eljárást és a telepek 

nyilvántartásának vezetését, a telep fekvése szerint illetékes jegyző hatáskörébe helyezte.  

A Hosszúpályiban telepengedéllyel rendelkező ipari telephelyekről vezetett nyilvántartás 

Hosszúpályi honlapján bárki számára elérhető. 

Év elején a jogszabály módosult, a telepengedély köteles tevékenységek száma csökkent, így 

az engedélyezési eljárások helyett sok ipari tevékenységnél is már csak bejelentési 

kötelezettsége van a telephelyet működtetőknek. 

Az idén aránylag sok, 4 db új telephely bejelentése történt és 2 db telepengedély köteles 

tevékenységre is adtunk ki engedélyt. Ez annak is következménye, hogy a Kossuth utca végén 

pár éve bezárt telephelyen az idén két cég kért telepengedélyt és bejelentés köteles 

tevékenységeket is folytatnak még emellett. A megszűnt, 2 telephely közül az egyik 

módosítás miatt szűnt meg, tehát más néven működik tovább.  

 telepengedély köteles 

ipari tev.végzők száma 

bejelentés-kötelezett ipari 

tev. végzők száma 
összesen 

2015. 
megszűnt  2 

13 
új  1 

2016. 
megszűnt  2 

17 
új 2 4 

 

 

 

 



 15 

Szolgáltatási tevékenységek ügyintézéséről: 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló, 

2009. évi LXXVI. törvény szabályozása alapján a helyi jegyzői hatáskörbe tartozó alábbi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés folyik hivatalunknál: 

Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele és engedélyezése, a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján. 

Az üzletek üzemeltetésével kapcsolatos engedélyek tartoznak ide, de a bejelentés köteles 

tevékenységek között található mozgóárusítás, közterületi, az előállítási helyen történő 

árusítás stb. bejelentése. 

Az elmúlt másfélév adatai alapján megállapítható, hogy összességében a kereskedelmi 

tevékenységet végzők száma stagnál, ahogy a településen lévő üzletek száma is, annak 

ellenére, hogy a jogszabályi változások alapján egyre kevesebb előírásoknak kell eleget tenni 

a kereskedelmi tevékenységet bejelentőknek. Az évek óta megszűnt üzletek, vendéglátó 

helyek épületeibe már nem jelentenek be újabb kereskedelmi tevékenységet. Az üzletbe 

bejelentett bejelentésköteles új tevékenységek, egy másik megszűnt tevékenység helyén 

keletkeznek. 

A kereskedelmi tevékenységet folytatókról szóló nyilvántartás vezetése, statisztikai jelentése 

folyamatosan történik. A részletes nyilvántartás Hosszúpályi honlapján mindenki számára 

elérhető. 

Az elmúlt egy évben – 2015-ben és 2016. I. félévben - a változások száma a következő: 

 

 működési engedélyhez 

kötött tevékenység 

bejelentésköteles 

tevékenység 
összesen 

2015. 

új 2 12 

38 
megszűnt 3 7 

adat 

módosítások 
1 13 

2016. 

új  2 

22 
megszűnt 1 7 

adat 

módosítások 
5 7 

 

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet legutóbbi módosítása szerint a kereskedelmi 

tevékenységet végzőkről a Zalai Megyei Kormányhivatal vezeti az országos, elektronikus 

nyilvántartást. Az alapadatbázist év elején kellett felállítani, és a Zala Megyei 

Kormányhivatalnak el kellett küldeni. Az országos nyilvántartási program működése óta a 

kereskedelmi tevékenységekben bekövetkezett változásokat ebben a program kell 

folyamatosan vezetni. Ezzel az elektronikus nyilvántartással megszűnt a kereskedelmi 

tevékenységeket végzőket ellenőrző szakhatóságok papír alapú levélben történő értesítése. 

A rendelet módosítás megint érintte a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, 

valamint üzleten kívüli kereskedelmet végző kereskedők nyilvántartását is. Ezt a 

nyilvántartást 2014-ben a székhely szerinti jegyzőnek át kellet adni a kereskedelmi 

tevékenység helye szerinti jegyzők részére. 2016-ban megint visszakerült a nyilvántartásba 

vételi hatáskör a székhely szerinti jegyzőkhöz. A Hosszúpályiban mozgóárusítást végző 

kereskedők száma és összetétele ezek ellenére az elmúlt évekhez képest nem változott. 
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A szálláshely szolgáltatási tevékenységről - a szálláshely szolgáltatási tevékenység 

folytatásáról szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rend. alapján- nyilvántartás vezetünk. A 

szálláshelyek száma a tavalyi (a helyi viszonyokhoz képest) nagy arányú növekedés után, az 

idén nem változott. A településen belül egy panzió és két falusi szálláshely, az Olgakertben, 

pedig még 3 falusi szálláshely üzemel. A szálláshelyekről szóló nyilvántartás szintén 

nyilvános, és elérhető Hosszúpályi honlapján 

Zenés, táncos rendezvény engedélyezésére, a 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet alapján nem 

került sor, mivel az alkalmi rendezvények esetén is, a helyi vendéglátó üzletek 

befogadóképességük nem alkalmas 300 főnél több személy tartózkodására, valamint az évi 1 

alkalommal, a szabadban megrendezett falunapon sem éri el a résztvevők száma az 1000 főt. 

Környezetvédelmi, természetvédelmi ügyek: 

Vízjogi, környezetvédelmi, bányaügyi engedélyezési eljárásokban szakhatósági 

nyilatkozatok, hozzájárulások adása: 3 db. Ezek általában, a Hosszúpályi területén, a MOL 

Nyrt. folyamatban lévő beruházásaihoz kapcsolódnak. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

értelmében az 500 m
3
/év vízigényt meg nem haladó, sekély mélységű fúrott kút 

engedélyezése jegyzői hatáskör, ennek értelmében, kérelem alapján 1 kút létesítésére adtunk 

ki engedély. A második félévtől a jegyzői hatáskör változott, ezentúl csak házi ívóvízigény és 

háztartási igények kielégítésére szolgáló fúrott kút létesítése kérhető a helyi jegyzőtől. 

Vízjogi engedélyek nyilvántartása, környezetvédelmi, vízügyi statisztikák, jelentésék 

szolgáltatása folyamatosan. 

A tavalyi évhez hasonlóan, folytatódott, a földtulajdonosok kérelmére, a lopások megelőzése 

céljából, a nem erdő művelési ágú területeken kinőtt fák, bokrok kivágásához történő 

hozzájárulások kiadása, melyek száma az idén már 13 db volt. 

Parlagfüves területekkel kapcsolatos felszólítások: 23 db, ebből elrendelt kényszer kaszálások 

száma: 1 db. A helyszíni ellenőrzések, fotózások már bevált módon történnek a parlagfüves 

területek felszámolása érdekében. Az évek óta folyó tevekénység eredményeképpen a 

felszólítások száma csökken, viszont minden évben állandó jelleggel ugyanazon személyeket 

felszólítása megtörténik. 

Földügyek, önkormányzati területekkel kapcsolatos ügyek: 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól 338/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 

alapján, a Hosszúpályi területén végbemenő telekalakítási eljárásokban szakhatóságként, a 

Földhivatali megkeresések alapján 6 db szakhatósági nyilatkozat kiadására került sor. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő zártkertek közül 41 db ingatlannak a művelési ágból 

történő ingyenes kivonatása a Földhivatalnál megtörtént. A művelés alól kivont zártkertek az 

Olgakertben, László-kertben és Temető területén, valamint a Temető és a belterületi határ 

közötti területen találhatóak. 

Önkormányzati területek adásvételének előkészítése, előszerződések, bérleti-, haszonbérleti 

szerződések: 8 db. 

Gáz-, villamos energia hálózat bővítésével kapcsolatos hozzájárulások, terület foglalási 

engedélyek kiadása, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulások: 15 db. 
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Településrendezési ügyek: 

Helyi és szomszédos települések rendezési terveinek módosításával, környezetvédelmi 

programokkal kapcsolatos eljárások: 15 db. 

Lakossági ügyek: Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása: 19 db. 

Mezőőrség, Közterület felügyelet 

2014. decemberétől működik a pályázati úton elnyert és kiépített kamera rendszer, amely a 

település bizonyos pontjain elhelyezve hozzájárul a közbiztonság javításához.  

A már korábban is működő két fő mezőőr osztott munkakörben látja el a kamera felvételek 

megfigyelésével kapcsolatos feladatokat. Az eddigi tapasztalatok pozitívak, a mezőőrök több 

alkalommal szolgáltattak már használható felvételeket a rendőrség részére. 

Viszonylag rendszeresek a rendőrséggel közös járőrözések is a külterületen. Átlagosan 

havonta egyszer szerveznek ilyen közös járőrözést, ami fűtésszezonban gyakoribbá válik a 

folyamatos falopások miatt. 

 

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 
A Polgármesteri Hivatal egyik fontos egysége a Gazdálkodási Csoport.  

 

Feladata, az önkormányzat és 4 intézménye, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a - 

gesztor feladatok ellátása miatt – a Víziközmű Beruházási Társulás és a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás – és intézménye, tehát összesen 9 önálló törzsszámmal és 

adószámmal működő gazdálkodó szervezet könyvelése.  

 

A Gazdálkodási csoport létszáma 7 fő (5 fő köztisztviselő, 1 fő munka törvénykönyve hatálya 

alá tartozó, és 1 fő közfoglalkoztatásban dolgozó munkatárs). 4 munkakört illetően történt 

személyi változás az elmúlt 1 évben. Változott a gazdálkodásvezető személye, aki vezetői 

feladatai mellett elkészíti a havi költségvetési és a negyedéves mérlegjelentéseket, a – szintén 

új személy – főkönyvi könyvelő segítségével, aki e rendszeres jelentéskészítési feladatai 

mellett végzi a könyvelés egyeztetési feladatait, az előirányzatok nyilvántartását, és 

könyvelését, a finanszírozási tételek intézményenkénti felosztását, és annak könyvelését. A 

bérszámfejtést, bérkönyvelést, pénztár helyettesítést is új személy látja el, a tárgyi eszköz-

nyilvántartást és számlázást is a korábbi évhez képest más személy végzi. 1 fő könyvelő a 

bankszámlakivonatok könyvelését végzi, illetve 1 fő könyvelő az átutalásokat, az átutalásos 

számlák kötelezettségvállalását, és iktatását végzi. 

A csoport feladata az utóbbi időkben egyre nagyobb jelentőségű a közpénzekkel való 

elszámolás szigorítása miatt. A gazdasági eseményeket teljes körűen és zárt rendszer-

szemléletben a SALDO Integrált Gazdasági Rendszerben rögzítik: 

- a 100.000 Ft feletti beérkező számlák kötelezettségvállalás nyilvántartásban rögzítése, 

- a beérkező készpénzes és átutalásos számlák iktatása, 

- a bankszámla kivonat alapján a gazdasági események utólagos könyvelése, 

- készpénzes és átutalásos kifizetések teljesítése,   

- bér- és járulékfinanszírozás, és a közfoglalkoztatás finanszírozás tételeinek 

könyvelése, 

- Vegyes és rendező főkönyvi tételek feladása, rögzítése, 
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- Bérfeladás könyvelése, rögzítése, 

- előirányzatok nyilvántartása, könyvelése. 

- tárgyi eszköz nyilvántartás. 

 

A gazdálkodási csoport a KGR-K11 rendszerben havonta törzsszámonként költségvetési 

jelentéseket, negyedévente mérlegjelentéseket, év elején a tárgyévre vonatkozóan 

költségvetést, illetve az előző évre vonatkozóan beszámolót készít a Magyar Államkincstár 

Megyei Igazgatósága részére. Ezeket a jelentéseket a 2015. évtől kezdődően főkönyvi 

kivonattal teljes körűen alá kell támasztani, így havonta történnek az egyeztetési feladatok. A 

mérlegben szereplő adós követelések, illetve kötelezettségek negyedévente kerülnek 

egyeztetésre az adócsoporttal, míg az ingatlan eszközök az ingatlan-nyilvántartással kerülnek 

folyamatosan egyeztetésre. 

 

A Csoport évente költségvetési koncepciót, költségvetést, féléves-, háromnegyed éves, éves 

beszámolót, valamint évente legalább 2 alkalommal költségvetési rendeletmódosítást készít a 

képviselő-testület részére.  

Az előzőek mellett a Csoport feladata az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó 

központi költségvetési normatívák igénylése, illetve évente 3 alkalommal a normatíva 

lemondások és pótigények felmérése és rögzítése az ebr42 felületen, valamint a központi 

költségvetésből származó, Magyar Államkincstáron, mint közreműködő szervezeten 

keresztül, pályázati úton igényelhető működési támogatások pályázatának elkészítése az 

ebr42, vagy az ÖNEGM felületen, illetve az elnyert támogatás pénzügyi-számviteli kezelése, 

elszámolása. 

 

A pénztári tételekhez tartozik a beérkező számlák rögzítés a kötelezettségvállalási 

nyilvántartásban, illetve iktatása, kontírozása utalványrendelettel ellátása, és a 

pénztárbizonylat kiállítása. 

A banki tételekhez tartozik a számlák rögzítése a kötelezettségvállalás nyilvántartásban, 

iktatása, kontírozása, a bankszámla kivonat alapján a tételek utólagos könyvelése. A banki és 

a pénztári forgalom könyvelése naprakész, a SALDO Rendszerben ezáltal, a vevő-szállító 

analitika vezetése is folyamatos.  

A csoport feladata a települési támogatás utalása a szolgáltatók részére, valamint a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény keretében történő utalványok kiosztása az érintettek részére, 

illetve annak megigénylése, és elszámolása az Államkincstár felé. A munkabérek egy 

részének kifizetése a pénztárból történik, de nagyobb részben átutalással kapják meg az 

önkormányzati, intézményi és közfoglalkoztatott dolgozók. 

 

A banki és pénztári forgalmon kívül, a pénzmozgást nem eredményező főkönyvi és vegyes 

tételek (pl.: nettó bérek felosztása, járulékfinanszírozás, közfoglalkoztatási bér és 

járulékfinanszírozás) könyvelése is havi szinten állandó. 

A kis és nagy értékű tárgyi eszközök (ingatlanok, épületek, építmények, eszközök, járművek) 

nyilvántartása is a SALDO Programban történik. A folyamatban lévő beruházásokról 

naprakész nyilvántartás készül, mely egyben a beruházások aktiválásának is az alapja. A 

tárgyi eszközök értékcsökkenése negyedévente, a napok számának figyelembevétele mellett 

kerül elszámolásra. Negyedévente a 9 törzsszámra vonatkozóan beruházás statisztikai jelentés 

készül a KSH részére. 

 

További feladat a KIRA MÁK programfelületen az intézményi kifizetések, a munkába-járási, 

kiküldetési, ruházati, étkezési költségtérítések, hozzájárulások folyamatos rögzítése. A 
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helyben kifizetett rendszeres és nem rendszeres megbízási és tiszteletdíjak számfejtése is 

ebben az államkincstári rendszerben történik. 

 

Az elmúlt évben a bankszámlák számának emelkedéséhez nagyban hozzájárult a 

közfoglalkoztatás, hiszen minden egyes közfoglalkoztatási kérelemhez újabb bankszámla 

nyitására volt az adott kérelmező – intézmény vagy önkormányzat – kötelezett, de 2015. évtől 

ezt az önkormányzat tekintetében egyetlen bankszámlán bonyolítjuk le, az Óvoda, és a 

Szociális Szolgáltató Központ külön-külön rendelkezik közfoglalkoztatási bankszámlával. 

 

A Csoport feladatai közé tartozik még: az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 

nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása, az irodaszerek beszerzése, az önkormányzati 

gépjárművek üzemanyag-elszámolása, az intézmények készpénz-ellátmányának kiadása és 

elszámolása, a vásárlási előlegek kiadása, és elszámolása, a számlareklamációk intézése, 

leltár-készítés, ingatlan vagyon kataszter-egyeztetés. 

 

Az alábbi számú bankszámla kezelése történik a Gazdálkodási Csoportnál: 

 

- Önkormányzat: 45 db, ebből 11 db adóhoz kapcsolódó számla 

- Polgármesteri Hivatal: 3 db 

- Egységes Óvoda-Bölcsőde: 4 db 

- Szociális Szolgáltató Központ: 5 db 

- Családsegítő Szolgálat: 2 db 

- Családsegítő Társulás: 1 db 

- Víziközmű Beruházási Társulás: 1 db 

- Roma Nemzetiségi Óvoda 1 db 

Mindösszesen: 62 db. 

 

A 9 törzsszámra vonatkozó határidős munkáink összefoglalva: 

Megnevezés Határidő 

- Bank és pénztár bizonylatok rögzítése Naprakészen, Következő hó 10-ig 

- Bérkönyvelés Következő hó 10-ig 

- Havi költségvetési jelentés Következő hó 20-ig 

-Mérlegjelentés Negyedévet követő hó 20-ig 

-Szociális ágazati pótlék igénylése és elszámolása Negyedévet követő hónap 

-Munkabér támogatások igénylése, elszámolása támogatásonként, feladatonként eltérő 

- Beruházási statisztika  Negyedévet követő hó 20-ig 

- Tárgyi eszközök aktiválása és értékcsökkenés 

elszámolása 
Negyedévet követő hó 10-ig 

- Forgóeszközök elszámolása Negyedévet követő hó 10-ig 

- Vevő, szállító analitika zárása Következő hó 10-ig 

-Vevők kiértesítése tartozásukról (egyeztetési és 

tartozásrendezési célból) 

folyamatosan történik,  

de október 15-ig mindenkit  

- Menetlevelek, üzemanyag-felhasználások elszámolása Tárgy hó utolsó napja 

- Munkabér kifizetés (készpénzben és banki utalással) Következő hó 10-ig 

- Közcélú munkabér kifizetése Következő hó 10-ig 

-Települési támogatás utalása a szolgáltatók felé Következő hó 5-ig 

- ÁFA bevallás elkészítése 

Következő hó vagy  

Negyedévet követő hó 20-ig 

Adózónként/ Intézményenként eltér 
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Saldo rendszerben rögzített tételek: 

Megnevezés 2015. évi adat 2016. 09. 22-ig adat 

Bankbizonylatok száma 7.417 5.748 

Pénztárbizonylatok száma 9.251 5.668 

Kiállított számlák 6.704 4.383 

Iktatott beérkezett számlák   

 pénztár  2.207 1.369 

 bank 3.364 2.406 

Kötelezettségvállalás tételek 22.476 5.095 

Tárgyi eszköz tételek 315 360 

Pénzforgalom nélküli tételek 1.423 848 

Főkönyvi tételek 1.424 706 

Előirányzat tételek 706 507 

 

 

Pályázatok írása, kezelése 

 

A beszámolóval érintett időszakban jellemzően a 2007-2013-as Európai Uniós költségvetési 

időszakban megnyert és megvalósított pályázatok befejezése és elszámolása zajlott. 

Technikailag ezek a pályázatok legkésőbb 2015. december 31-el lezárásra kerültek, azonban a 

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0045 (HoMoBa) projekttel kapcsolatos minisztériumi eljárások 

jelentős mennyiségű feladatot adtak. 

A 2014-2020-as időszak pályázatai az év első felében kerültek kiírásra. Ezekre hét pályázatot 

nyújtottunk be április-június között. A hiánypótlásokat időben teljesítettük. Az előzetes 

kormányzati menetrendtől eltérően a 30 napos elbírálási időszak helyett előreláthatólag 

október-november hónapban fogják elbírálni ezeket. A megpályázott Európai Uniós forrás 

összesen 519.037.143,- Ft. 

Ezen kívül három fejezeti előirányzatból finanszírozott pályázatot nyújtottunk be, amelyek 

elbírálás vagy megvalósítás alatt vannak. 

Ezen felül idén is voltak útfelújítás munkálatok, amelyek bár saját forrásból történtek, 

közbeszerzési eljárás alá estek. 
 

Azonosító 

(kedvezményezett) 
Cím Megvalósítás Összköltség 

KEOP-1.2.0/09-11-2011-

0045 

Hosszúpályi és Környéke 

Víziközmű Beruházási 

Önkormányzati Társulás 

Hosszúpályi, Monostorpályi és 

Hajdúbagos községek 

szennyvízelvezetése és tisztítása 

2012-2015 

(lezárva) 

3 121 584 289,- 

Ft 

SZOC-FP-15-KOZ-0025 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Helyi termelés - helyi egészség 

2015-2016 

(elszámolás 

alatt) 

1 474 995,- Ft 

SZOC-FP-16-KOZ-0005 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Értékteremtő helyi termelés 

2016-2017 

(megvalósítás 

alatt) 

2 000 000,- Ft 

TOP-1.2.1-15-HB1-2016-

00018 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Kulturális és szabadidőközpont 

kialakítása turisztikai célú 

fejlesztésként Hosszúpályiban 

2016 (elbírálás 

alatt) 
50 000 000,- Ft 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 
Aszfaltozási munkálatok 

2016 

(megvalósítás 

alatt) 

47 509 933,- Ft 
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TOP-1.4.1-15-HB1-2016-

00007 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi 

Óvoda felújítása, bővítése 

2016 (elbírálás 

alatt) 

100 000 000,- 

Ft 

TOP-2.1.3-15-HB1-2016-

00017 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Hosszúpályi csapadékvíz-elvezető 

rendszerének fejlesztése 

2016 (elbírálás 

alatt) 

150 000 000,- 

Ft 

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-

00013 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Védőnői és fogorvosi 

alapszolgáltatás infrastrukturális 

fejlesztése Hosszúpályiban 

2016 (elbírálás 

alatt) 
70 000 000,- Ft 

TOP-4.2.1-15-HB1-2016-

00013 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Ügyfélbarát családsegítő és 

gyermekjóléti központ kialakítása 

2016 (elbírálás 

alatt) 
50 000 000,- Ft 

VP-6-7.4.1.1-16 

1778610118 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

A Hosszúpályi 821/4 hrsz-on 

található országos védettségű 

Magtár épület külső 

rekonstrukciója 

2016 (elbírálás 

alatt) 
49 684 999,- Ft 

VP-6-7.4.1.1-16 

1778672813 

„HoProjekt” Nonprofit Kft. 

A Bem József Művelődés Ház és 

Könyvtár energetikai fejlesztése 

2016 (elbírálás 

alatt) 
49 352 144,- Ft 

09020205010109062660116 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás 

2016 (elbírálás 

alatt) 
4 000 000,- Ft 

09020205030109062660216 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Muzeális intézmények szakmai 

támogatása 

2016 

(megvalósítás 

alatt) 

1 500 000,- Ft 

323202 

Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat 

Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatása 

2016 (elbírálás 

alatt) 
16 828 633,- Ft 

 

Hosszúpályi, 2016. szeptember 23. 

 

         dr. Széles Szabolcs 

        jegyző 

 

 

 



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
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4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 
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                 Napirend száma: 4. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 29. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés meghosszabbításáról 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
          

A Sápi Gyula (4130 Derecske, Arany János u. 38/A.) egyéni vállalkozóval kötött 

közszolgáltatási szerződés 2016. szeptember 30. napjával lejár.  

Jogszabály előírja azt, hogy valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell egy 

közszolgáltatási szerződéssel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozóan, amely vállalkozó kizárólagosan végezheti ezt a tevékenységet. 

Az előzetes egyeztetések alapján a jelenlegi szolgáltató továbbra is vállalja a feladat ellátását, 

így ebben az esetben a Képviselő-testület döntése alapján lehetőség van a szerződés 

meghosszabbítására.  

A vállalkozó kérése, hogy lehetőség szerint külön díjszabás vonatkozzon a település 

külterületén élőkre, mivel ilyen esetekben a szállítási költség magasabb, amit a díjban 

érvényesíteni kíván. 

A díjat a vonatkozó helyi rendelet tartalmazza, mely az előterjesztés mellékletét képezi, 

azonban a differenciált ár még nem került feltüntetésre a rendeletben, mivel a szolgáltatóval 

történő személyes egyeztetésre szeptember 27. napján kerül sor. 

 

…/2016.(IX.29.) határozattervezet 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Hosszúpályi közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan a Sápi Gyula (4130 Derecske, Arany János u. 

38/A. sz.) egyéni vállalkozói szerződést 2016. október 1. napjától további egy éves 

időtartamra meghosszabbítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

21/2013. (XI.29.) r e n d e l e t e 
 

a 10/2014.(VI.27.) számú, valamint a 14/2015.(XII.18.) számú rendelettel módosított    

egységes szerkezetbe foglalt változata  

  

AA  nneemm  kköözzmműűvveell  öösssszzeeggyyűűjjttöötttt  hháázzttaarrttáássii  sszzeennnnyyvvíízz  bbeeggyyűűjjttéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  

kköözzsszzoollggáállttaattáássrróóll  

 

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglaltak szerint, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A rendelet hatálya 
  

 (1) A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 

elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed ki.   

(2) A közszolgáltatással ellátott terület megegyezik a település közigazgatási területével. 

(3) A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást ellátó, Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzatának valamint Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén a 

közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőjére vagy az ingatlant 

egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlan tulajdonos) terjed ki.  

  

2. § 

A közszolgáltatás rendje, módja 

(1) Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett közszolgáltató: Sápi Gyula (4130 Derecske, Arany J. u. 38/A. sz.) egyéni 

vállalkozó (továbbiakban: Közszolgáltató). 

 (2) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladékot elszállítani 

és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett Hosszúpályi 0611/2 hrsz-ú 

ingatlanon lévő szennyvíztisztító telepen elhelyezni azt. 

(3) A közszolgáltatást a közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni e rendelet, 

valamint a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával kötött, közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. 



(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes 

elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles 

gondoskodni.  

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és elszállítása az 

ingatlan tulajdonosának előzetes bejelentésére, valamint megrendelésére történik.  

(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállításának költségeit megfizetni, valamint a költség megfizetéséről szóló bizonylatot 

szükség esetén felmutatni.  

(7) A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között – a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai 

szerinti – szerződés jön létre. 

(8) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott a közszolgáltatással 

összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) 

köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. 

(9) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne 

szennyeződjön. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék 

eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról köteles gondoskodni.  

3.§ 
 

A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó kötelezettségei 

 

(1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 

 

a) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett 

időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani, 

 

b) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 

köteles írásban vagy hirdetmény útján étesíteni az ingatlantulajdonosokat. 

 

c) A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi 

megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe 

való bevezetés feltételeinek nem felel meg. 

 

(2) Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei: 

 

a) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza 

létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, 

illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 

 



b) Az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén igénybe venni a 

közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket 

biztosítani. 

 

c) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem 

biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályoknak 

megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását a tulajdonosnak kell biztosítani. 

 

d) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltatás díját 

megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni. 

 

4. §  

Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött szerződésnek 

tartalmaznia kell: 

 

a) szerződést kötő feleket, 

b) közszolgáltatás tárgyát, területi, időbeli hatályát, 

c) a begyűjtés gyakoriságát, 

d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit, 

e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges többletszolgáltatás 

díját, megfizetésének módját, 

f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 

g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait. 

 

5.§ 

 

Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 

sajátos szabályok 

 

(1) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg. 

 

(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség 

alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem használt ingatlana 

esetében, ahol szennyvíz nincs vagy nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a 

Közszolgáltató felé és mellékeli az erről szóló, Hosszúpályi Polgármesteri Hivatala által 

kiadott igazolást. 

 
 

6. § 

A közszolgáltatás díja  

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és 

ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos e rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott díjat köteles fizetni. 

  

 

 



7.§ 

 

Záró rendelkezések 
 

 
Ez a rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.  

 

 

 

Hosszúpályi, 2014. június 27. 

  

 

 

 Berényi András                           dr. Széles Szabolcs 

                           polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú Melléklet 

 

 

Lakossági szennyvízszippantás díja:       

      Alapdíj: 500.-Ft/alkalom 

      Ürítési díj: 796.-Ft/m
3 

Összesen: 896,- FT/m
3
  

   

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)  

                       

 

 
 

























 

 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hivatal@hosszupalyi.hu 

 

Napirend száma: 6. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 29. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 

kormányzati funkciók ellátásáról szóló szabályzat 

módosításáról 

 

Készítette:    Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 
 
Melléklet: beszámoló 
 
Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előterjesztés tárgyát képező szabályzat tartalmazza azokat a feladatokat, un. Kormányzati 

funkciókat, amelyeket az önkormányzat ellát működése során.  

A szabályzat aktualizálása szükséges, annak érdekében, hogy valamennyi, jelenleg is ellátott 

feladat megjelenjen a szabályzatban, ami az önkormányzati törzskönyv alapját képezi, a 

tekintetben, hogy az ebben a szabályzatban szereplő kormányzati funkciók jelennek meg a 

törzskönyvi kivonatban is. 

Ennek megfelelően kérem az előterjesztés megtárgyalását és azt követően annak elfogadását. 

 
 

 

… /2 01 6 . ( IX . 29 . )  ha tá ro z a t  

az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati  funkciók  

ellátásáról szóló szabályzat módosításáról.  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók ellátásáról 

szóló Szabályzatot módosítja, a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetű 

tartalommal elfogadja. 

 

   Határidő: azonnal 

Felelős: Berényi András polgármester 

 
 

…/2016.(IX.29.) határozat melléklete 

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szabályzata 
 
 
 

az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó  
kormányzati funkciók ellátásáról 

 



 

1. A Szabályzat célja 
 
A 2012. január 1. napjával hatályos az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.), 
rend. és a 68/2013. (XII.29.)  NGM rendelet előírásainak megfelelően tartalmazza 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata által ellátott tevékenységek kormányzati 
funkciókba történő besorolását.  
 
2. A Szabályzat hatálya 
 
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat által végzett valamennyi 
kormányzati funkcióra. 

 
3. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatára vonatkozó alapvető adatok 

 
Neve:     Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye:    4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 
Működési illetékessége:  Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területe 
Jogállása:    Önálló jogi személy 
Tevékenység jellege:  közhatalmi költségvetési szerv 
Funkciója:    önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
Költségvetési törzsszáma:  728559 
Alaptevékenysége:  841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
 
4. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata által használt kormányzati funkciók  
 
Általános közszolgáltatások 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320  Köztemető-fenntartás és – működtetés 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
 
Közrend és közbiztonság 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
 
Gazdasági ügyek 
041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042120 Mezőgazdasági támogatások 
042180 Állat-egészségügy 



042220 Erdőgazdálkodás 
045120 Út, autópálya építés 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
047120 Piac üzemeltetése 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
 
Környezetvédelem 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
 
Lakásépítés és kommunális létesítmények 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 
Egészségügy 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 
076062 Település-egészségügyi feladatok 
 
Szabadidő, sport, kultúra és vallás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetés és fejlesztése 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
 
Szociális védelem 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 



107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
 
5. Kapcsolódó szabályozások 

  
A Szabályzatot Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatával és mellékleteivel összhangban kell alkalmazni. 
 
6. A Szabályzat alkalmazásának módja 
 
A Szabályzat megismerését az érintett köztisztviselők és közalkalmazottak részére a 
jegyző biztosítja, az egyes munkaköri leírásoknak és a Szabályzat előírásainak 
megfelelően. 
 
7.  A Szabályzat felülvizsgálata 
 
A Szabályzatot a vonatkozó jogi szabályozásban, valamint az Önkormányzatnál 
bekövetkező változások miatt időközönként aktualizálni kell. Ez a jegyző feladata. 
 
8. Hatályba lépés 
Ezen Szabályzat 2016. szeptember 15. napján lép hatályba.  
 
Hosszúpályi, 2016. szeptember 15. 
 
 
 

…………………………… 
dr. Széles Szabolcs 

jegyző 
 



 

 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hivatal@hosszupalyi.hu 

 

Napirend száma: 7. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 29. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Döntés a Településrendezési Terv módosításával 

kapcsolatos kérelemről 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 
 
Melléklet: kérelem, térkép, megbízási szerződés tervezetek 
 
Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

Vincze Sándor 4274 Hosszúpályi, Móra Ferenc u. 3. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult a 

Képviselő-testülethez, hogy a 0587/18 hrsz. alatti, tulajdonában lévő terület besorolásának 

megváltoztatását kérje, ugyanis szándékában áll pályázatot benyújtani, amely érinti az említett 

területet, és ami jelenlegi besorolása szerint nem alkalmas erre.  

A településrendezési tervben KÜL-1 Különleges terület – Sport területként szerepel, ennek a 

megváltoztatását kéri M-3 – Mezőgazdasági terület besorolásra. 

Nyilatkozata szerint a módosítással kapcsolatos eljárási költséget vállalja. 

 

 

 

 

…/2016.(IX.29.) határozat tervezet 

Döntés a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelemről 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Vincze Sándor 4274 Hosszúpályi, Móra Ferenc u. 3. sz. alatti lakos 

Településrendezési Tervet érintő kérelmének a kérelemben foglalt feltételekkel együtt 

helyt ad. 

 

      Felelős: Berényi András polgármester 

      Határidő: azonnal 























 

 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu 

 

Napirend száma: 8. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 29. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Döntés a 2016. évben várható pályázatokon történő 

részvételről 

 

Készítette:    Pozsonyi Ákos igazgatási ügyintéző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  dr. Széles Szabolcs jegyző 
 
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság 
 
Melléklet: pályázati felhívások 
 
Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

2016. évben további pályázatok megjelenése várható, amelyek a támogatás elnyerése esetén 

forrásokat biztosíthatnak Hosszúpályi fejlesztéséhez. A felhívások a megvalósításhoz önerő 

biztosítását írhatják elő, amelyekre egyes esetekben külső forrást is be lehet vonni. 

Kérem az alábbiakban előterjesztett pályázati felhívásokat megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek! 

 

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése”című felhívás esetében az Önkormányzat kezelésében lévő külterületi földutak 

fejlesztéséhez, felújításához lehet forrást igényelni. A 1) célterületnél (külterületi helyi 

közutak fejlesztése) 100.000.000,- Ft, a 2) célterület (önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése) esetén 

10.000.000,- Ft értékben lehet pályázatot benyújtani. Hosszúpályi esetében a támogatási 

intenzitás 95%, azaz legfeljebb 5.500.000,- Ft önrész biztosítása szükséges. 

 

 

 

 

…/2016.(IX.29.) határozat tervezet 

Döntés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra pályázat benyújtására 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra 

önkormányzati külterületi utak felújítására, fejlesztésére, valamint az ehhez szükséges 

gépek beszerzésére. 

Biztosítja a megvalósításhoz szükséges legfeljebb 5.500.000,- Ft önerőt. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

      Felelős: Berényi András polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

 

Az EFOP-3.3.2-16 kódszámú, „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” 

című felhívás célja a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás 

gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása, 

a nem formális és informális tanulási formák alkalmazása, továbbá a köznevelés hatékony 

támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának 

fejlesztése; a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kompetencia- és 

személyiségfejlesztő programok lebonyolítása; a köznevelés eredményességének és 

hatékonyságának támogatása a nem formális és informális tanulási alkalmakkal. A pályázatot 

az Önkormányzat nyújthatja be. A pályázható vissza nem térítendő támogatás 5-

10/30.000.000,- Ft lehet, együttműködési megállapodások számától függően. A támogatási 

intenzitás maximum 100%. A támogatott projekt esetén a lehívható előleg 100%. 

 

 

 



…/2016.(IX.29.) határozat tervezet 

Döntés az EFOP-3.3.2-16 kódszámú felhívásra pályázat benyújtására 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

pályázatot kíván benyújtani az EFOP-3.3.2-16 kódszámú felhívásra a köznevelés 

eredményességnek javításáért közművelődési intézmények bevonásával. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

      Felelős: Berényi András polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

 

A KEHOP-5.4.1 kódszámú, „Szemléletformálási programok” című felhívás célja az 

energiatudatos és fenntartható energiafogyasztás és ezzel együtt az energiahatékonyság és a 

megújuló energiaforrások alkalmazásának növelését népszerűsítő célok eléréséhez való 

hozzájárulás települési szintű közösségi programokon keresztül. Ennek formája a támogatható 

tevékenységek szerint: 

a) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus 

szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása 

b) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 

c) települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való 

közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok 

szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára 

d) gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé 

integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése 

és lebonyolítása 

A támogatás mértéke és formája: 1-5.000.000,- Ft, vissza nem térítendő. Az igényelhető 

előleg mértéke 50-100%. 

 

…/2016.(IX.29.) határozat tervezet 

Döntés a KEHOP-5.4.1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtására 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-5.4.1 kódszámú felhívásra a fenntartható 

energiafogyasztás, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának növelését népszerűsítő célok elérésének megvalósítására. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

      Felelős: Berényi András polgármester 

      Határidő: azonnal 

 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 

rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás keretében a kiíró forrást biztosít az 

önkormányzatok részére a központ ASP rendszerhez való csatlakozáshoz. A 257/2016. (VIII. 

31.) Korm. rendelet alapján Hosszúpályinak 2017. október 1-ig az önkormányzati 

adórendszerhez, 2018. január 1-ig valamennyi szakrendszerhez kötelező csatlakoznia. A 

jogszabály szerint rendszercsatlakozást vagy interfészes csatlakozást lehet kiépíteni – ez 

utóbbinak az informatikai feltételei az önkormányzatnál nincsenek meg. 

A felhívás szerint kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 



1) Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése 

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek 

megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben 

foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe 

helyezéssel együtt: 

Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő) 

Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő) 

Monitor (opcionálisan beszerzendő) 

Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő) 

Nyomtató (opcionálisan beszerzendő) 

NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény, 

szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő) 

 

2) Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása 

Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén, azzal összefüggésben az 

önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) 

feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások 

beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon, pl. 

ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen. Ennek keretében a folyamat átalakítási 

feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul 

meg. 

Kötelezően módosítandó szabályzatok: 

IT biztonsági szabályzat 

Iratkezelési szabályzat 

A fentieken felül további, az ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok is 

módosíthatóak. 

 

3) Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása 

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati 

rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése. 

 

4) Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja 

adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell 

vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell 

végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. 

Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség 

szerint vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk 

kerüljenek. 

rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat 

során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak 

körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat 

az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek 

szükségesek a rendszer működéséhez. 

adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi 

nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az 

adataikat. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi 

támogatás segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai 

rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani. 

 



5) Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás 

Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon 

való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei). 

 

6) Tesztelés, élesítés 

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük, 

ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és 

átadott adatokat. 

 

Az igényelhető támogatás összege maximum 7.000.000,- Ft, 100%-os intenzitással, és a teljes 

megítélt összeg előlegként lehívható. 

Tekintettel arra, hogy jogszabály kötelezi az önkormányzatot az önkormányzati ASP 

rendszerhez történő csatlakozásra, az projektben meghatározott fejlesztések végrehajtása 

kikerülhetetlen. 

 

 

…/2016.(IX.29.) határozat tervezet 

Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra pályázat benyújtására 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

pályázatot kíván benyújtani a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívásra a 

központi önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges 

fejlesztések megvalósítására. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

      Felelős: Berényi András polgármester 

      Határidő: azonnal 

 



T Á J É K O Z T A T Ó 

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igényléséről 

 
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és III. 1. pont szerinti a 
„települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” elnevezésű pályázat keretében Hosszúpályi 
Nagyközség Önkormányzata 8.778.860 Ft támogatást szeretne igényelni. Két tételből tevődik össze a pályázat: 
 

1.) Szociális alapellátási feladatok ellátására vonatkozó igény: 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat családsegítő és gyermekjóléti feladatait intézményi társulás keretében látja 

el.  A Társulás 2016. évi költségvetésében Hosszúpályira vonatkozóan a tervezett kiadás összege 16.995.687 Ft, míg a 

feladatra kapott normatív támogatásból származó bevétel 3.600.000 Ft, a kiegészítő normatíva (szociális ágazati 

pótlék, szociális kiegészítő pótlék, bérkompenzáció) összege 2.873.289 Ft, tehát összességében 6.473.289 Ft. A 

bevétel és a kiadás különbözetét, 10.522.398 Ft-ot Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának saját 

költségvetéséből kell önerőként biztosítani a Társulás működéséhez. Ehhez szeretnénk időarányosan 8 hónapra 

8.768.660 Ft támogatást kérni a Belügyminisztériumtól a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatása elnevezésű pályázat keretében. 

Hosszúpályi önereje a 2016. évben a Családsegítő Társulással kapcsolatban - a 2015. évi költségvetésben tervezett 

5.157.789 Ft-hoz képest - megduplázódott, ugyanis ez évtől megszűnt a társulási kiegészítő normatíva, amely 

3.500.100 Ft bevételi kiesést jelent önkormányzatunknak. Ezt a normatívát a családsegítésre vonatkozóan 

lakosságszám alapján kaptunk 300 Ft/fő összegben, a gyermekjóléti feladatokra, a 0-17 éves korosztályra 

vonatkozóan 1200 Ft/fő összegben. A családsegítő és gyermekjóléti feladatok alap normatívája is csökkent a 2015. 

évhez képest. Ennek összege 2015. évben 4.761.330 Ft volt, míg 2016-ban 3.600.000 Ft. 

2.) 2015. évi REKI támogatás visszautalásával kapcsolatos többletigény: 

2015. december 28-án a Magyar Államkincstár tévesen utalt Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat számlájára 

4.000.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatást, amelyet vissza kellett utalnunk, a 2016. december 31-i utalás 

többletköltségét szintén e pályázat keretében lehet igényelni. Ennek költsége 10.200 Ft. 

Határozati javaslat: 

/2016. (IX.29.) határozat 

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása elnevezésű pályázat benyújtásáról 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatást igényel a 

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és III. 1. pont 

szerinti a „települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” elnevezésű pályázat 

keretében.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagot 2016. szeptember 30-ig elektronikusan készítse 

el, és ezt követően papír alapon nyújtsa be a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához. 

Felelős: Berényi András polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Hosszúpályi, 2016. szeptember 28. 

        Ballainé Ádám Anikó  

          gazdasági vezető 


