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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  
 

2016. október 27-én (csütörtök) du. 15.00 órára 
összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

1.) Polgármesteri jelentés 

 Előadó: Berényi András polgármester 

2.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
Előadó: Demeter Imréné intézményvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

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

4.) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ciklus kezdete óta végzett 
tevékenységéről 
Előadó: Balogh Kálmán RNÖ elnök 

5.) Döntés a mobiltelefon előfizetői szerződésről 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

6.) K ü l ö n f é l é k 
 
 

Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
Hosszúpályi, 2016. október 21.  

Berényi András  sk.                          
     polgármester  











Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 27-i rendes ülés jegyzőkönyve  1/28 

 

 

 

 
 
 

Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-19/2016. (X. 27.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

 
Rendeletek: 
 
15/2016. (X. 28.) rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvéte-

lére és átadására vonatkozó rendelke-
zésről szóló 16/2014. (XII. 19.) rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
16/2016. (X. 28.) rendelet a civil szervezetek támogatásáról szóló 

6/2016. (VI. 1.) rendelet módosításáról 
 
Határozatok: 
 
116/2016. (X. 27.) határozat a polgármesteri jelentésről 

 

117/2016. (X. 27.) határozat  a Szociális Szolgáltató Központ munká-

járól szóló beszámolóról  

 

118/2016. (X. 27.) határozat a védőnők munkájáról szóló tájékozta-

tóról 

 

119/2016. (X. 27.) határozat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat cik-

lus kezdete óta végzett tevékenységéről 

szóló beszámolóról  

 

120/2016. (X. 27.) határozat a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójá-

ról 

 

121/2016. (X. 27.) határozat a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizott-

ságának tagjairól 
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122/2016. (X. 27.) határozat a Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálójá-

ról 

 

123/2016. (X. 27.) határozat a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának 

módosításáról  

 

124/2016. (X. 27.) határozat  népkonyha szolgáltatásról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. október 27-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 

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila képviselő 

 dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

A meghívottak közül megjelent: Demeter Imréné intézményvezető; Balogh Kálmán, a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke; Sósné Nagy Piroska védőnő; Morovszki Tamás, 

a Telenor képviselője; Mádai Vanessza, a Vodafone kormányzati ügyfélmenedzsere 

Távollétét jelezte: Szegedi Ferenc képviselő 

 

 

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

gármester urat, valamint a megjelent vendégeket: Demeter Imrénét, a hosszúpályi Szo-

ciális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét. Köszönti az állandó jegyzőkönyv-vezetőt, 

Pozsonyi Ákost.   

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 9 testületi tagból 7 képviselő 

jelen van. Czirinkó Gyula képviselő úr késését jelezte, hamarosan megérkezik. Ezt követő-

en 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 a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, hogy aki a napirendi pontokat 

elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D  

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 
Előadó: Demeter Imréné intézményvezető 

       Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

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

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

kenységéről 
Előadó: Balogh Kálmán RNÖ elnök 

 
5.) Döntés a mobiltelefon előfizetői szerződésről 
       Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

6.) Különfélék 
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1.)  Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 
 

 

Röviden összefoglalná ez elmúlt hónap történéseit. 

1.) A 2016. október 2-i népszavazás a településen problémamentesen zajlott. Rendkí-

vüli esemény nem történt. A választásra jogosultak 38,9 %-a jelent meg. Az összes 

szavazat 1,25 %-a  az igennel szavazók aránya, míg a nemmel szavazók aránya 

98,75 %.  

2.) A Hosszúpályi és Környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás által 

megbízott műszaki szakemberek, kivitelezők, és a szolgáltatók képviselői 2016. 

október 4-én egyeztetést tartottak a projekt műszaki kivitelezése során feltárt hi-

ányosságok és hibák kijavításával kapcsolatban. Az utakkal kapcsolatban elmond-

ja, hogy a hálózat nyomvonalának vonatkozásában, ahol némi süllyedés tapasz-

talható, de a közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, ott abban maradtak, 

hogy jön a tél, így tavasszal egy újabb bejárásra kerül majd sor. Akkor lesznek 

ezek az utak helyreállítva. Azonban ha balesetveszélyessé válik valamelyik sza-

kasz, azonnal intézkedni kell.  

3.) 2016. október 4-én került megrendezésre a Debreceni Agrártudományi Egyetem 

kiállítótermében az Egri Kató gobelin kiállítás. A hosszúpályi Életfa Egyesület tag-

jai erőt nem kímélve segítettek a szervezési, előkészítési folyamatokban. A kiállí-

tás megtekinthető 2016. 10. 28-ig.  

4.) A Szociális Szolgáltató Központ, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Hosz-

szúpályi Nagyközség Önkormányzat 2016. 10. 05-én idén is közösen rendezték 

meg a Művelődési Házban az Idősek Napja ünnepséget. 170 fő vett részt, nagyon 

jó hangulatban telt el a program.  

5.) Az AKSD Kft. 2016. 10. 06-án folytatta le az éves lomtalanítást. A visszajelzésekből 

az derül ki, hogy idén a lakosság nagyobb mértékben élt ezzel a lehetőséggel, 

mint előző évben.  

6.)  A Hosszúpályiért Közalapítvány kuratóriuma 2016. 10. 10-én tartotta meg soron 

következő ülését. Napirendi pont volt a középfokú valamint a felsőfokú intéz-

ményben tanuló kiemelkedően jól teljesítő diákok, hallgatók által benyújtott pá-

lyázatok elbírálása, a jutalmazásukkal kapcsolatos döntések meghozatala. A ju-

talmak átadására a 2016. 10. 23-i ünnepségen került sor.  

7.) A Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség Javító Program soron következő Társulási Ta-

nács-ülése 2016. 10. 12-én került megrendezésre a gesztortelepülésen, Nyíradony-

ban. Hozzászólásában ismertette a Társulás tagjait arról, hogy a Hosszúpályi né-

gyes számú kút megfúrásával kapcsolatban milyen lépéseket tett ez idáig. A Haj-

dú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi igazgatósága hamaro-
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san megküldi a vízjogi létesítési engedélyt. Ismét ígéretet kapott arra a projekt fő 

koordinátorától, hogy ez az elem meg fog valósulni.  

8.) A Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitányság valamint a Berettyóújfalui Rendőrkapi-

tányság vezetője 2016. 10. 18-án a járási székhelyen, azaz Derecskén a „Közrend, 

közbiztonság helyzete a Derecske és Létavértesi Járásban” címmel közbiztonsági 

egyeztető fórumot tartott. A települést Zara András alpolgármester, Balogh Kál-

mán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tollas Vincze, a helyi rendőrőrs 

parancsnoka, valamint Szegedi Lajos, a helyi polgárőrség elnöke képviselte.  

9.) A Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a Hosszúpályi Szabad-

ság utca 5. szám alatti védőnői tanácsadóban 2016. szeptember 22-én hatósági el-

lenőrzést tartott. A jegyzőkönyvben felvett hibákat 2016. október első felében a 

műszaki csoport dolgozói kijavították. A hiba elhárításáról szóló tájékoztató leve-

let a járási tisztifőorvos osztályvezető asszonynak megküldte.  

10.)  Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját október 23-án ünnepé-

lyes keretek között tartotta a település, mely a Bem József Művelődési Házban 

kezdődött meg az Irinyi József Általános Iskola tanulói által előadott ünnepi mű-

sorral.  Ezt követte az ökomenikus istentisztelet a római katolikus templomban. 

Az ünnepség második részében került sor a település főterén lévő kegyeleti em-

lékparkban az ünnepi beszédre és koszorúzásra. Zárásként a kimagasló tanulmá-

nyi eredményt elérő hallgatók jutalmazására került sor a Hosszúpályi Közalapít-

vány Kuratóriuma részéről.  

11.) A Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület és Településfejlesztési 

Társulása 2016. 10. 25-én Vámospércsen tartotta meg soron következő társulási 

ülését. Napirendi pontok között szerepelt a Vámospércsen működő Kistérségi 

Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. intézményének a teljes bemutatása.  

12.)  A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 2016. 09. 21-én a 

Petőfi u. 17 sz. alatt található ingatlant Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat tu-

lajdonába bejegyezte.  

13.) A Debreceni Vízmű Zrt. 2016. október 28-án tartja a rendkívüli közgyűlését, amely-

re szóló meghívót átvette. 

 

Közben megérkezett Sósné Nagy Piroska védőnő, szeretettel köszönti.  

 

14.) A Hajdú-Bihar Megyei Vöröskereszt debreceni szervezete 2016. 11. 07-én délelőtt 

véradást szervez a Művelődési Házban. Ekkor szeretné kiosztani a nagy mennyi-

ségű zöldborsó konzervet, amit a debreceni konzervgyár készített és ajánlott fel a 

településen élők számára. Úgy döntött, hogy a 72 éven felülieket szeretné ezzel 

támogatni. 400 főről van szó. 

Megköszöni a szót, ennyit szeretett volna elmondani az elmúlt 1 hónapban történtek 

alapján. Megkéri alpolgármester urat, hogy egészítse ki a polgármesteri jelentést. 
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A polgármesteri beszámolóhoz pár gondolatot kíván hozzáfűzni. A megyei kormányhiva-

talban a foglalkoztatási főosztályvezető úr tartott egyeztetést a járás polgármesterei ré-

szére, ahol a jövő évre vonatkozó közmunka programokkal kapcsolatban szolgáltatott 

információkat. Úgy érzi, hogy jövőre rugalmasabban lesznek kezelve a programok kezdé-

si és befejezési dátumai, illetve a települések maguk is adhatnak be javaslatokat a prog-

ramokkal kapcsolatban, akár képzésekben is. Jelenleg a GINOP-os képzési programban 

66 féle képzési lehetőséget tudnak biztosítani. 

Egyéb információ, hogy az óvodában a főzőtűzhellyel kapcsolatos probléma megoldása 

folyamatban van. Sajnos a héten leszakadt a mennyezet is néhány részen. Szerencsére 

beleset nem történt, a hosszú hétvégén a helyreállítás meg fog történni.  

A közfoglalkoztatási programok által a munkálatok folyamatosan haladnak. A héten befe-

jezik a Nap utcában a járdaépítést. A belvízelvezető-árok burkolások befejeződtek.  

Van egy csapat, mely a Szociális Szolgáltató Központhoz megvásárolt ingatlan régi tulaj-

donosának elhelyezését segíti a görög-katolikus egyház közreműködésével. A régi görög 

iskola épületéről van szó, a festés végeztével jelenleg a burkolás zajlik.  

A hosszú hétvégén 4 emberrel próbálja biztosítani a temetők felügyeletét, mint minden 

évben. A temető kivilágításában újra volt fejlesztés: jelenleg 5 új reflektor üzemel.  

A holnapi nap folyamán lesz egyeztetés arról, hogy a vasúti átjáró és a MOL-benzinkút 

közötti szakasz kibővítésre kerül. Ezúttal tájékoztatja a lakosságot, hogy a munkálatok 

miatt nem lesz egyszerű a közlekedés azon a ponton. A kivitelező elvállalta, hogy a köz-

útkezelővel a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja s ez által lesz szabályozva a biciklis 

és gyalogos forgalom. Előre elnézést kér az érintett lakosságtól, de úgy véli, ezt a lakoso-

kért teszi az Önkormányzat.  

A 8-as ponthoz szólna még hozzá. Polgármester úr őt bízta meg, hogy a Derecskén tar-

tott közbiztonsági egyeztető fórumon részt vegyen. Összefoglalva: nőtt a közbiztonság 

az érintett területeken, ami szerinte érezhető is.  

 

Megköszöni a kiegészítéseket. Közben megérkezik Czirinkó Gyula képviselő. Várja a kér-

déseket az első napirendi ponttal kapcsolatban. 

 

Megérkezik Czirinkó Gyula képviselő. A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 

 

A második ponttal kapcsolatban a kérdése az, hogy az egyeztetés csak a szennyvizes pro-

jektet érintette vagy az ivóvíz minőségjavítót is? 

 

Október 4-én csak a szennyvizes beruházást érintő problémákat nézték át.           
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Azzal a kéréssel fordul Berényi András polgármesterhez, hogy az intézkedési tervet tegye 

elérhetővé a Képviselő-testület részére. Érdeklődik, milyen garancia van arra, hogy ta-

vasszal végre megkezdődnek a munkálatok, hiszen sokadig egyeztetés zajlott ebben a 

témában, de előrehaladás még nincs.  

 

Reméli tavasszal tényleges munkálatok kezdődnek.  

 

A polgármesteri jelentéshez annyit szeretne hozzáfűzni, hogy nagyon örül a művészetek 

előtérbe kerülésének a településen. Kihangsúlyozza: az Életfa Egyesület munkájára már 

Budapesten is felfigyeltek. Ez úton gratulál az egyesület tagjainak, további sikeres munkát 

kíván.  Emellett nem feledkezett meg az általános iskola tanulóinak és tanárainak a mun-

kájáról sem. Színvonalas műsort adtak elő október 23-án, gratulál a diákoknak s az őket 

felkészítő tanároknak is.  

 

Megköszöni a kiegészítéseket, hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az első napi-

rendi pontot. 

 

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

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

 

 

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

a polgármesteri jelentésről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 

jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.)  Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról 

Előadó: Demeter Imréné intézményvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Megérkezik Balogh Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

Időközben megérkezik Balogh Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Sze-

retettel üdvözli. A második napirendi pont előadója Demeter Imréné intézményvezető, 

akitől megkérdezi, van-e hozzászólása az írásban kiadottakhoz, vagy átadhatja a szót a 

Szociális Egészségügyi Bizottság elnökének. 

 

Ha lesz kérdés, arra szívesen válaszol. 

 

Átadhatja a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 
 

Megköszöni a szót, köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat és a TV nézőket. 

Röviden szeretné összefoglalni miről is szól a beszámoló.

Az alapellátási formákból az intézményben alapítása óta 4 működik. Ezek a következőek. 

Szociális étkeztetés, ahol 200 adag/napos konyha működik. Az igények alapján úgy tűnik 

ez az adagszám kevésnek bizonyult az évek során. Folyamatosan nő az igény a szolgálta-

tás iránt, akár 230 adagra is lehetne számítani naponta. Annak ellenére, hogy az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma meghatározta milyen alapanyagból mennyit lehet használni az 

ételek összeállítása során, mindezt beépítve az értrendbe sem mondhatni, hogy csökkent 

a kereslet az itt főzött ételek iránt.  

Másik alapellátási forma az házi segítségnyújtás. 3 fő látja el ezt a tevékenységet, maxi-

mális kihasználtsággal. Úgy véli, óriási segítség mindez a rászorulók számára. Ezen a téren 

is volt változtatás, úgymond könnyítés, mely szerint lehet olyan alkalmazottat munkába 

állítani, akinek nincs meg a szakirányú végzettsége. Jó példa erre a sóstói eset, amikor is 

elegendő két közfoglalkoztatott arra, hogy a rászoruló időseknek házi segítségnyújtást 

végezzenek.  

Harmadik alapellátási forma a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 24 órás biztonságban 

érezheti magát az az idős személy, akinél ilyen kis eszköz van. Rosszullét esetében jelzést 

ad le a személy, így a segítség remélhetőleg időben érkezik. Hosszúpályiban 20 db ilyen 

eszköz található. 

Negyedik alapellátási forma a nappali ellátás. Kiemelné, várólista van mind a négy alapel-

látási formában.  
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Szakosított ellátáson belül található a bentlakásos intézmény, melyre szintén növekvő 

igény van. Sajnos sok idős ember nem tudja megfizetni a bentlakás költségét. Sok vád éri 

az intézményt, hogy más településről is fogad időseket. Szeretné itt kijelenteni, hogy ez 

téves meglátás.  

Mint az köztudott az önkormányzat megvásárolta a Kapu utcai ingatlant. Nem titok, hogy 

a jövőben a Szociális Szolgáltató Központ munkáját segítve szeretné hasznosítani az Ön-

kormányzat az ingatlant.  

Ami szembetűnő, hogy az elmúlt években lezajlott ellenőrzések során nem volt hiányos-

ság. A dolgozók a szükséges szakképzéseken részt vettek és fognak is a jövőben. Megkö-

szöni az intézményvezető asszonynak és az ott dolgozóknak munkájukat. A Szociális 

Szolgáltató Központ munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.  

 

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Egy gondolatot szeretne hozzáfűzni mindehhez: jelenleg 

30 fő van várólistán. Ez a szám magáért beszél. Ahogy elnök úr elmondta, próbálják bőví-

teni a Szociális Szolgáltató Központot a Kapu utcai ingatlan megvásárlása révén. Jelenleg 

az ellátottak valamennyivel több, mint fele helybéli. Ugyanez a helyzet a várólistát tekint-

ve. 

 

Köszöni a szót. Takács Attila elnök úr elmondta mindazt, amit a képviselő társak és a la-

kosság még nem tudhatott. Annyit fűzne hozzá, hogy a jövőben még nagyobb lesz az 

idősek száma, aránya, hiszen nő az átlagéletkor. Ami maga utána vonja, hogy egyre na-

gyobb lesz az igény az ilyesfajta intézmények működtetésére. A született gyerekek száma 

sajnos csökken.  

Kérdést intéz az intézményvezető felé, melyben arra kíváncsi, hogy ki lett-e kérve a házi-

orvosok véleménye a jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatban. Őt ugyanis nem 

tájékoztatta senki sem erről, vagy, hogy milyen feltételek szükségesek a bevezetéshez 

például.  

Minden elismerése az intézmény dolgozói felé, nagyon nehéz munkát végeznek, mind 

fizikailag, mind pszichikailag.  

 

A beszámolóba nem írta bele konkrétan, hogy milyen feltételei vannak a jelzőrendszeres 

segítségnyújtásnak, vagyis hogy ki veheti igénybe. Nyilván olyan idősek, akik nem szen-

vednek demenciában, 65 év felettiek, egyedülállóak és társai. Háziorvosi szakvélemény a 

felvételhez nem szükséges. Majd csak akkor mikor már az adott személyt felvette a rend-

szerbe.  

 

A készüléknek van anyagi vonzata? 
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Nincs, ingyenes. Szeretné megköszönni, hogy bármilyen kéréssel fordul az Önkormány-

zathoz mindig segítő kézre talál. Úgy véli, a Kapu utcai ingatlan megvásárlásával emel-

kedni fog a nyújtott szolgáltatások minősége.  

Jelenleg nagy feszültséget okoz, hogy a demens és egészséges idősek együtt vannak el-

helyezve.  

Szeretné megköszönni az intézmény minden dolgozójának – legyen az szakképzett vagy 

közfoglalkoztatott – munkáját.  

 

Úgy érzi, a beszámoló során is kiderült, hogy ez egy közös siker. A Képviselő-testület min-

denben igyekezett segítséget nyújtani az intézménynek. Ami kiegészült azzal, hogy az 

intézmény fenntartható, a dolgozók megfelelő odafigyeléssel és szakértelemmel végzik 

munkájukat. Mindez látható, hiszen 30 fő várakozik, hogy bekerülhessen. Megköszöni az 

intézmény minden dolgozójának munkájukat. 

 

Megköszöni alpolgármester úrnak a dicsérő és köszönő szavakat. Személy szerint ő maga 

ugyanezeket mondhatja el. 

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, kíván-e valaki hozzászólni a második napirendi 

ponthoz. További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról szóló beszámoló-
ról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a Szociális Szolgáltató Központ munkájáról szóló beszámolóról   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szol-

gáltató Központ munkájáról szóló beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészí-

tésekkel elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester  
Határidő: azonnal 
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3.)  Tájékoztató a védőnők munkájáról 

Előadó: körzeti védőnők 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

A harmadik napirendi pont előadója Sósné Nagy Piroska védőnő, akitől megkérdezi, van-e 

hozzászólása az írásban kiadottakhoz, vagy átadhatja a szót a Szociális Egészségügyi Bi-

zottság elnökének. 

 

Nem kíván hozzászólni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Ezt a napirendi pontot is tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság, így átadja a szót 

Takács Attila elnök úrnak.  

 

A beszámolót tárgyalta a Bizottság, több hozzászólás is volt. A nyilvánosság tájékoztatása 

érdekében elmondja, továbbra is 3 védőnő látja el az adott feladatokat a településen. 

Mint helyi lakos, tudja, hogy eléggé heterogén a település lakossága. Nem egyszerű ilyen 

környezetben dolgozni, hiszen mai napig is vannak családok, akik nem kívánnak együtt-

működni a védőnőkkel, hiába hívják fel a család figyelmét, milyen problémát is vettek ész-

re a háziorvossal együttműködve, például a gyermekükön. Így a probléma nem megoldó-

dik, hanem tolódik.  

Örül, hogy az elmúlt évhez képes csökkent a bőrbetegségek illetve a tetvesség száma 

mind az óvodai, mind az iskolai gyerekeket illetően. Ez persze annak is köszönhető, hogy 

az intézményvezetők mindent megtesznek az adott probléma megoldása végett.  

Sajnos, ahogy a védőnő beszámolójából is kicseng, s ami nem elfogadható, az az, hogy 

sokszor felelőtlenül vállalnak gyermeket a nagy családok. Nem tudnak olyan feltételeket 

biztosítani a megszülető gyermeknek, amelyben az megfelelően fejlődhetne. Igyekeztek 

a fogamzásgátlással, családtervezéssel többet foglalkozni, hátha lenne pozitív hatása az 

érintettek vonatkozásában. Kisebb-nagyobb sikert talán elértek. Nagyon sokat kellene 

még fejlődnie az érintett csoportnak ebben a témában.  

Megköszöni a védőnők munkáját, kitartást kíván nekik, főleg a kisbabák és gyermekek 

miatt. Nem ők tehetnek arról, hogy milyen körülmények között kell élniük.  

Elfogadásra javasolja a Testület számára a beszámolót. 

 

Megköszöni elnök úrnak a Bizottság véleményének ismertetését. Tájékoztatásként 

mondja el, hogy ha minden sikerül jövőre már új épületben dolgozhatnak a védőnők. Kö-
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zel 70 millió Ft-os támogatásból kerül megépítésre az új épület, ahol a fogorvossal együtt 

modern feltételek között fogadhatják a klienseket.  

 

Talán a legtöbbet ő, mint orvos találkozik a védőnőkkel. Látja ő is, rengeteg munkájuk 

van, lelkiismeretesen végzik dolgukat.  

 

Az iskolában Sósné Nagy Piroska látja el a védőnői feladatokat, mely szerteágazó. Ki-

emelné a kötelező szűréseket, védőoltásokat, kapcsolattartást az iskolaorvossal, felvilá-

gosító előadásokat.  

Köszöni az eddigi munkájukat, illetve támogatja az önkormányzat által létrehozott gyógy-

szer, kenőcs és egyéb készítmény alapot, mely az azonnali beavatkozást biztosítja. Reagál 

Takács Attila elnök úr mondatára, melyben azt tudatta, hogy az előző évhez képest csök-

kentek a különböző betegségek (rüh, tetű, bélférgesség), hogy ez a mondat csak a nyári 

időszakiban igaz. Télen, illetve iskolai szezonban nagymértékű fertőzések alakulhatnak ki 

minden évben, melynek megfékezésében nélkülözhetetlen segítség a védőnő személye. 

Ezért külön köszönet illeti Sósné Nagy Piroska védőnőt.  

 

Mielőtt szavazásra bocsájtaná, a beszámolót megköszöni a védőnők munkáját, további 

sikeres munkát kíván a jövőben. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – a védőnők munkájáról szóló beszámolóról az alábbi rendele-
tet alkotta: 

 

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

a védőnők munkájáról szóló tájékoztatóról   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnők mun-

kájáról szóló beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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4.)  Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ciklus kezdete óta 

végzett tevékenységéről 

Előadó: Balogh Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 

 

A harmadik napirendi pont előadója Balogh Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke. Véleménye szerint a beszámoló napra pontosan tartalmazza mi is történt az el-

múlt egy évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat életében.  

Ha az együttműködés a négy elnökségi tag között jobb lenne, s igyekeznének közös ne-

vezőre jutni, akár a munkájuk is hatékonyabban zajlana, mely eredményessé tenné azt.  

Feszültséget és nézeteltéréseket érez a tagok között, elég gyakran. Ezt kellene orvosolni. 

Ezt követően megkérdezi az elnök urat, kívánja-e kiegészíteni a leírtakat vagy a kérdések-

re válaszol. 

 

A kérdésekre válaszol. 
 

Megkéri a Képviselő-testület tagjait meglátásaikat, kérdéseiket tegyék fel a 4. napirendi 

ponttal kapcsolatban.  

 

Átolvasta a beszámolót, melyet elnök úr készített. Teljes mértékben egyet ért polgármes-

ter úr által elmondottakkal. A 3. oldalon van egy pont, amely a Szociális Földprogrammal 

kapcsolatban lett leírva. Kérdése az, hogy ezt mire érti az elnök úr.  

 

Azért írta bele, mert ezzel a programmal is segítve lettek a kisebbségi lakosok. 

 

Érti, de ez így nem helyesen van megfogalmazva. Teljesen más célterületről van szó. Any-

nyit még hozzátesz, hogy ha nem tud együttműködni valakivel, mert az nem jól végzi 

munkáját, van más is. Emberek jönnek-mennek. Cselekedni kell a változásért.  

 

Nem tudja, mit tegyen, vannak tagok, akikkel tényleg nem tud együttműködni. Kiegészí-

tené beszámolóját, ugyanis kifelejtette azt, hogy kapcsolatot tart az iskolaigazgatóval is. 

Jövő héten tartják a 8. ülésüket.  
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Kihangsúlyozza, hogy Kiss Csaba igazgató úr bólogat, egyetértve a kapcsolattartással. 

Sem a jegyző úr, sem jó maga nem tud jogi úton sem segítséget nyújtani az elnök úrnak, 

hogy azokkal a tagokkal mi legyen, akivel nem tud együttműködni. Ezt, egymás között 

kell megoldaniuk. 

 

A védőnői beszámoló révén szeretné megtudni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnö-

kétől, hogy véleménye szerint, miért nem viszi el a roma szülők többsége a gyermekeiket 

a javasolt vizsgálatokra. Úgy érzi ez egy óriási probléma, amit meg kellene oldani. A gye-

rekeken csattan az ostor, akik nem tehetnek semmiről. 

 

Nem tudja megindokolni, a szülők többsége arra hivatkozik, hogy anyagilag nem tehetik 

meg mindezt, például a buszköltség miatt. Beszélni fog az érintett szülőkkel. 

 

Megkérdezi az elnök urat, mit takar a beszámolójában az a mondat, hogy „ A roma lányok 

korai iskola elhagyásának megelőzése”.  

 

Ez egy pályázat. Előadást fognak tartani. 

 

Annyit fűz még hozzá, hogy a Képviselő-testület tagjai sem értenek mindig egyet. Töre-

kedni kell a kompromisszumra.  

 

Nagyné Sós Piroska védőnő és Demeter Imréné intézményvezető elhagyták a termet. 

 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal –  a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről szóló 
tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 
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1 1 9 / 2 0 1 6  ( X .  2 7 . )  h a t á r o z a t  

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ciklus kezdete óta végzett 

tevékenységéről szóló beszámolóról   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzat ciklus kezdete óta végzett tevékenységéről szóló tájékoz-

tatót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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5.)  Döntés a mobiltelefon előfizetői szerződésről 

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

 

 

Két szolgáltatótól, a Telenortól és Vodafone-tól érkezett egy-egy egymástól független 

árajánlat. Azokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megismerte, tárgyalta. El-

jött a képviselő-testületi ülésre a két cég képviselője, hogy személyesen adják át az ajánla-

tokat, mivel egy nagy tételről, egy 200 előfizetéses flottáról van szó. 

 

Megkéri Morovszki Istvánt, a Telenor képviselőjét, hogy fáradjon be a tanácsterembe. 

  

Üdvözli a Képviselő-testületet. Cégük elkészítette árajánlatukat a teljes flottára vonatko-

zóan, amit hivatalosan átad a Képviselő-testületnek. Mind az előfizetési, mind a forgalmi 

díjakban a korábbinál alacsonyabb árakat sikerült kialakítaniuk. Reméli, a döntéshozók 

megfelelőnek tartják az ajánlatot. 

Köztudott, hogy január 1-től az internet ÁFA-ja csökkenni fog, 27%-ról 18%-ra.  Ezt tartal-

mazza az ajánlat? 

 

Nem, mivel az ajánlat az idei árakra érvényes. Az ÁFA-csökkentést automatikusan érvé-

nyesíteni fogják január 1-től.  

 

Megköszöni a tájékoztatást. Megkéri Morovszki urat, hogy várjon a Kistárgyalóban, amíg 
átveszik a Vodafone ajánlatát. 
 
Távozik Morovszki István, megérkezik Mádai Vanessza a Vodafone kormányzati ügyfélmene-

dzsere. 

 

Köszönti Mádai Vanesszát, megkéri az ajánlat ismertetésére. 
 

Üdvözli a Képviselő-testületet. A Vodafone az előzetesen megadott paraméterek alapján 
elkészítette a flottaajánlatot, amit ezennel átnyújt a testületnek. 
 
 
 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 27-i rendes ülés jegyzőkönyve  19/28 

A megadott alapdíjban szerepel mobilinternet előfizetés is, amit azonban nem mindenki 
venne igénybe. Lehetséges-e mobilinternet nélküli előfizetés megkötése? 
 

Az ajánlatkéréskor az Önkormányzat ezt a szempontot nem jelezte, ezért nem készült 
ilyen variáció. Természetesen van lehetőség internet előfizetés nélküli csomag kialakítá-
sára, azt azonban a központjuknak is jóvá kell hagynia. Amennyiben megkapják az arány-
számokat, néhány napon belül be tudják nyújtani a módosított ajánlatot. 
 

Ez fontos kérdés, ezért azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy most ne hozzanak dön-
tést az előfizetői szerződésről, hanem kérjék meg a Telenort is az ajánlatuk módosítására, 
és utána határozzanak. Mivel további hozzászólás nem volt, megköszöni a Vodafone és a 
Telenor képviselőinek megjelenését, és várják a módosított ajánlatokat. 
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6.)  Különfélék 

 

 

Távozik Zara András alpolgármester és Miléné Fényi Györgyi képviselő asszony. A jelenlévő 

képviselők száma 6 fő. 

 

A polgármesteri jelentésben már szó volt a következő döntésről. A Debreceni Vízmű Zrt. 

holnap tart közgyűlést, ezzel kapcsolatban négy határozatot kell meghozni.  

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztása az első határozati javaslat. Ez-

zel kapcsolatban tájékoztatásként elmondja, hogy a jelenlegi vezérigazgató mandátuma 

november 30-án lejár. A Debreceni Vízmű Zrt. helyette Bereczné Eszterhai Valériát javasol-

ja vezérigazgatói posztra. 

További hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátja a javaslatot.   

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal –  a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról 
az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

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

a Debreceni Vízmű Zrt.  vezérigazgatójáról   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai 

Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 

77.) 2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel 

díjazás nélkül. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Vezérigazgató jogviszonyára vonat-

kozó szerződés aláírását és a jogviszony módosítására, megszüntetésére és a 

díjazására vonatkozó rendelkezések kivételével, a Debreceni Vízmű Zrt. több-

ségi tulajdonosának, a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rész-

vénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gya-

korlását. 

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró képvi-

selőjét, hogy elfogadja a társaság vezérigazgatójának Bereczné Eszterhai Va-

lériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme: 4028 Debrecen, Hadházi út 77.) 

2016. december 1-től határozatlan időtartamra, megbízási szerződéssel díja-
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zás nélkül és a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársa-

ság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: 2016. október 28. 

 

 

A második határozati javaslat, melyről döntést kell hozni, hogy ki legyen a Debreceni Víz-

mű Zrt. Felügyelő Bizottságának két új tagja. A két jelölt: Dominyák Csaba nyírlugosi lakos 

és Hacsi Ferenc debreceni lakos.  

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság tagjainak megvá-
lasztásáról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a Debreceni Vízmű Zrt.  Felügyelő Bizottságának tagjairól   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 

2016. október 28-tól 2021. szeptember 30-ig való megbízatását havi 50 000 

Ft/fő tiszteletdíjjal. 

A vállalat dolgozói által delegált tagok: 

- Dominyák Csaba (anyja neve: Csápenszki Irén, lakcím: 4371 Nyírlugos, Erkel 

F. u. 40.) 

- Hacsi Ferenc (anyja neve: Gyarmati Julianna, lakcím: 4029 Debrecen, 

Csillag u. 39.) 

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró 

képviselőjét, hogy elfogadja a Felügyelő Bizottság 2 fő dolgozói tag 2016. 

október 28-tól 2021. szeptember 30-ig való megbízatását havi 50 000 Ft/fő 

tiszteletdíjjal. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: 2016. október 28. 

 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 27-i rendes ülés jegyzőkönyve  22/28 

 

A harmadik határozati javaslat szerint a Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálóját kell kivá-

lasztania a Testületnek és majd holnap a közgyűlésnek. Hozzászólás hiányában szavazást 

kezdeményez. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – a Debreceni Vízmű Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról 
alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a Debreceni Vízmű Zrt.  könyvvizsgálójáról   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy megválasztja 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30-ig a Debreceni 

Vízmű Zrt. könyvvizsgálójának: 

 

név: TREND-ER Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. 

cégjegyzékszám:  Cg. 09-09-0011900 

nyilvántartási szám: 0000553 

engedély száma: K-30/92-I 

 

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: 

név: Szabó Ferencné 

anyja neve:  Offra Margit 

lakcím: 4031 Debrecen, Ohat u. 5. 

nyilvántartási szám: 002722 

 

Felkéri a Vezérigazgatót, hogy a könyvvizsgálóval a társaság nevében a 

szerződést kösse meg. 

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró 

képviselőjét, hogy megválassza 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30-ig 

könyvvizsgálónak Szabó Ferencnét a TREND-ER Kft. nevében a 

könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálónak, havi nettó 120.000 

Ft díjazással. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: 2016. október 28. 
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Miléné Fényi Györgyi képviselő visszatér. A jelenlévő képviselők száma 7 fő. 

 

 

A negyedik határozati javaslat a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályának elfogadása. Hoz-

zászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal –  a Debreceni Vízmű Zrt. Alapszabályáról az alábbi határozatot 
hozta: 

 

 

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

a Debreceni Vízmű Zrt.  Alapszabályának módosításáról   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. 2016. október 28. napjára kitűzött 

részvénytársasági közgyűlés meghívójának mellékleteként kézbesített 

Alapszabály módosítás tervezetet. 

Felhatalmazza az Önkormányzat részvénytársasági közgyűlésen eljáró 

képviselőjét, hogy Alapszabály módosítást a 2016. október 28. napjára 

kitűzött részvénytársasági közgyűlésen elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: 2016. október 28. 

 
A meghívó és az Alapszabály-módosítási javaslat az előterjesztés mellékleteként csatolva. 

 

 

A következő napirendi pont a Különféléken belül a közvilágítás karbantartása, erre vonat-

kozó szerződés megkötése. Az E.ON-tól felkereste Tóth Gábor, aki kérte, hogy küldje el 

neki a szerződést a megvalósított izzókra vonatkozóan. A kivitelező vállalta, hogy meghi-

básodás esetén az átadástól számított 5 évig garanciálisan kijavítja azt. Ezen felül kötni 

kell egy szerződést az üzemeltetésre is.  

A Képviselő-testület által kiválasztott cég pedig szerződést köt az E.ON-nal, hogy a háló-

zaton dolgozhasson. Az E.ON engedélye nélkül még egy izzót se cserélhet ki a kiválasz-

tott cég. Úgymond hármas szerződés jönne létre.  Az is opció, hogy az E.ON-nal köt szer-

ződést az önkormányzat a feladat elvégzésére.  

 

Megkérdezi, hogy eseti megbízással nem lehetne-e orvosolni a problémát. 
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Nem lehetséges. Ezt akkor is fizetni kell, ha nincs meghibásodás. 

 

Úgy érzi, hogy ez így nem megfelelő. Dupla kiadás, ha ezt elfogadja a Képviselő-testület. 

 

Nem érti miért is kellene új szerződés. A kivitelező vállalta, hogy 5 évig garanciálisan hely-

reállít minden meghibásodást.  

 

Meghibásodás esetében csak annak a bizonyos elemnek a cseréje ingyenes. A többiért pl. 

kiszállás díjat számol fel bármelyik vállalkozás. Szerződés szükséges ahhoz, hogy a háló-

zatra kapcsolódhasson akár a kivitelező is, ha mellette dönt a testület.  

 

Azt kéri a polgármester úrtól, hogy járjon utána minden lehetőségnek. Nem szeretné, ha 

feleslegesen történne kifizetés. 

 

Egyetért képviselő asszonnyal. 

 

Mihelyst többet tud, azonnal tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

 

A Kormány három megyét jelölt ki, köztük Hajdú-Bihar megyét is, ahol a „Népkonyha egy 

tál ételosztás” megvalósul.  A héten ezzel kapcsolatban kereste meg a létavértesi Rozs-

nyai István tiszteletes úr.  

Jogosult az a 18. életévét betöltött lakos, akinek nincs jövedelme. A tiszteletes úr arra 

kérte, hogy biztosítson a Képviselő-testület számukra helyszínt mindehhez. Nem ingyen 

kérnék, havonta 50 000 Ft-os bérleti díjat fizetnének. Hétfőtől péntekig tart az osztás, 

természetesen ünnepnapokon kimaradna.  

Egyelőre nem tudni, hogy milyen lesz a végkimenetele, de bízik benne, hogy a rászoru-

lókhoz eljut a segítség. 

 

Támogatja az ételosztást, de helyszínnek nem a Piaccsarnokot javasolja, hanem az Ifjúsági 

Klubbot. Fűthető és jobban felügyelhető. 

 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 27-i rendes ülés jegyzőkönyve  25/28 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – a Népkonyha stílusú egy tál ételosztás nevezetű szociális ét-
keztetési tevékenység indításáról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1 2 4 / 2 0 1 6  h a t á r o z a t  

népkonyha  szolgáltatás indításáról   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

hozzájárul népkonyhai szolgáltatás indításához a Vértesi Református Egyház-

község (4283 Létavértes, Irinyi u. 10.) üzemeltetésében. A népkonyhai szolgál-

tatás helyszínének a Hosszúpályi, Debreceni utca 2. szám alatti, önkormány-

zati tulajdonú Ifjúsági Házat jelöli ki. 

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás elindításához szükséges intéz-

kedések megtételére. 

  Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
 Határidő: azonnal 

 

 

 

Kedden volt Pénzügyi Bizottság ülés, ahol megemlítette a következő napirendi pontot, 

mely a civil szervezetekről szóló rendelet módosítása.  

Van a 16/2014 rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről-átadásáról. A testület 

idén hozott egy rendeletet a civil szervezetek támogatására. Felhívta a figyelmét a Kor-

mányhivatal törvényességi referense, hogy amikor a civil szervezeteket támogatja a tes-

tület az gyakorlatilag államháztartáson kívüli forrás átadásnak minősül. A két rendelet 

hasonló, így kérték, hogy szüntesse meg a Képviselő-testület a párhuzamos szabályozást.  

Kéri, hogy a Testület helyezze hatályon kívül a 16/2014-es rendeletet, és fogadja el a 

6/2016 rendelet módosítását.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt először a szóban forgó rendelet hatályon kívül helyezé-

sét majd a módosítást bocsátja szavazásra.  

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – a 6/2014-es rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi ren-
deletet alkotta: 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2016. (X. 28.) rendelete  

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó ren-
delkezésről szóló 16/2014. (XII. 19.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva, vala-

mint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján eljárva a következőket rendeli el:   

 

 

1. § 

 

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

nem érinti ezen önkormányzati rendelet alapján – e rendelet hatályba lépése előtt – ke-

letkezett, megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket. 

 

 

2. § 

 

Hatályát veszti Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 16/2014.(XII. 18.) számú 

rendelete. 

 

 

3. § 

 

Jelen rendelet 2016. október 28. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés időpontja 

2016. október 29. napja. 

 

 

 

 

 

 

dr. Széles Szabolcs 

jegyző 

Berényi András 

polgármester 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – 
egyhangú szavazati aránnyal – a 6/2016 rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016. (X. 28.) rendelete  

a civil szervezetek támogatásáról szóló 6/2016. (VI. 1.) rendelet 
módosításáról 

 
 

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

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 6/2016. (XII. 20.) rendeletet (továbbiakban: R.) a követ-

kezőképpen módosítja:  

  

 

1.§ 

 

(1) A R. bevezető része a következőképpen módosul: 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban. Mötv.) 41.§ (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdésének a) pontja, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkör-

ében eljárva a következő rendeletet alkotja a civil szervezetek támogatásáról/az ál-

lamháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozóan: 

 

(2) A R. Általános rendelkezések része a következővel egészül ki: 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület külön 

határozatban dönt. 

 

(3) A R. 8. § (1) bekezdése a következővel egészül ki: 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a Képviselő-testület határo-

zata alapján külön megállapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére törté-

nő kifizetésére támogatási szerződés formájában kötött megállapodás létrejöttét kö-

vetően kerülhet sor. 

 

 

 

 





1. Polgármesteri jelentés 

 

1.1 A 2016. október 2-i Népszavazás településünkön is szépen, rendben lezajlott. Rendkívüli 

esemény nem történt. A választásra jogosultak 38.9 %-a vett részt a népszavazáson. Az 

IGEN szavazatok 1,25 %-os arányban, a NEM szavazatok 98,75 %-os arányban szerepeltek. 

  

1.2 A Hosszúpályi és Környéke Viziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás által megbízott 

műszaki szakemberek, a kivitelezők, a szolgáltatók képviselői, 2016.október 4-én egyeztetést 

tartottak a projekt műszaki kivitelezésénél feltárt hiányosságok, hibák kijavításával 

kapcsolatban. Ez szakmai nyelven megfogalmazva úgy hangzik: éves garanciális bejárás, az 

észlelt hibák feltárása és intézkedési terv készítése a hibák kijavítására vonatkozóan.  

 

1.3 Ugyancsak 2016. október 4-én került megrendezésre a Debreceni Agrártudományi Egyetem 

Kiállító Termében az Egri Kató Gobelin kiállítás. A kiállítás megszervezésében és 

lebonyolításában nagyon sokat segítettek a kiállítónak a Hosszúpályi Életfa Művészeti 

Egyesület tagjai. A kiállítás megtekinthető 2016. október 28-ig.  

 

1.4 A Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata ebben az évben is, 2016. október 5-én közösen 

megrendezte a Művelődési Házban az IDŐSEK NAPJA ünnepséget. Az ünnepségen kb. 250 

idős személy vett részt. Ünnepélyes keretek között lett köszöntve az a 7 házaspár, akik ebben 

az évben ünneplik az 50-ik, vagy 60-ik házassági évfordulójukat.  

 

1.5 Az AKSD Kft. 2016. október 6-án elvégezte az őszi lomtalanítási feladatot. A visszajelzések 

szerint a lakosság jobban élt ezzel a lehetőséggel, mint a tavalyi évben.  

 

1.6 A Hosszúpályiért Közalapítvány Kuratóriuma 2016. október 10 - én tartotta meg a soron 

következő kuratóriumi ülését. Fő napirendi pontja volt: A közép- és felsőfokú oktatási 

intézményekben kiemelkedően jó tanulmányi eredményt elérő tanulók, hallgatók által 

benyújtott pályázatok elbírálása, a jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatala. A 

jutalmak átadására az Október 23-i Nemzeti Ünnepségünkön került sor. 

  

1.7 A Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Program soron következő Társulási Tanács ülése 

2016. október 12-én került megtartásra a gesztor település székhelyén Nyíradonyban. 

Hozzászólásomban ismertettem a társulás tagjait arról, hogy a hosszúpályi 4. számú kút 

megfúrásával kapcsolatosan milyen intézkedéseket tettem ez idáig. A Hajdú-Bihar Megyei 

Vízügyi Igazgatóság néhány héten belül kiadja a kút megfúrásának elkezdéséhez szükséges 

Vízjogi Létesítési Engedélyt. A társulás projekt fő koordinátorától ismételten ígéretet kaptam 

arra vonatkozóan, hogy ez a beruházási elem meg fog valósulni.  

 

 



1.8 A Hajdú – Bihar Megyei Rendőrkapitányság, valamint a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 

vezetője 2016. október 18-án a járási székhelyen, Derecskén a „Közrend, közbiztonság 

helyzete a Derecske – Létavértesi Járásban” címmel, közbiztonsági egyezető fórumot tartott. 

Településünket képviselte Zara András alpolgármester, Balogh Kálmán a helyi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tollas Vince rendőr alezredes a Hosszúpályi Rendőrőrs 

parancsnoka, valamint Szegedi Lajos a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnöke.  

 

1.9 A Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részéről a Hosszúpályi Szabadság 

tér 5. sz. alatti Védőnői Tanácsadóban 2016. szeptember 22-én hatósági ellenőrzést tartottak. 

A jegyzőkönyvben felvett hibákat október első felében a műszaki csoportunk dolgozói 

kijavították. A hiba elhárításáról szóló tájékoztató levelet, a járási tisztifőorvos osztályvezető 

asszonynak megküldtem.    

 

1.10  Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60-ik évfordulóját október 6-án délelőtt 

ünnepélyes keretek között megtartottuk. Az ünnepi megemlékezés a Bem József Művelődési 

Ház kultúrtermében kezdődött, az Irinyi József Általános Iskola tanulói által előadott 

emlékműsorral. Majd ezt követően ökumenikus Istentisztelet a Római Katolikus 

templomban. Az ünnepség második részében került sor a településünk főterén lévő kegyeleti 

emlékparkban az ünnepi beszédre és a ünnepélyes koszorúzásra. Az ünnepséget zárásaként, a 

kiváló tanulmányi eredményt elérő tanulók, hallgatók jutalmazására került sor, a 

Hosszúpályiért Közalapítvány Kuratóriuma részéről. 

 

1.11  A Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása 

2016. október 25-én, Vámospércsen tartotta meg a soron következő taggyűlését.  

 

1.12  A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 2016. 09. 21-én, a 

Hosszúpályi, Petőfi Sándor utca 17. szám alatti ingatlant a Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat tulajdonába bejegyezte.  

 

1.13  A Debrecen Vízmű Zrt. 2016. október 28-án tartja a rendkívüli közgyűlését Debrecenben. 

Erre a közgyűlésre önkormányzatunk is kapott meghívót, mivel ez év dereka óta (amikortól 

megvásároltuk a 10 000 Ft. névértékű kötvényt) mi is tulajdonosai vagyunk a Debreceni 

Vízű Zrt. -nek.   

 

1.14  A Hajdú – Bihar Megyei Vöröskereszt Debreceni Szervezete 2016. november 7-én délelőtt 

véradást szervez a Művelődési Házban. Ekkor szeretnék kiosztani azt a nagy mennyiségű 

dobozos zöldborsó konzervet, amelyet a Debreceni Konzervgyár készített és ajánlott fel a 

Hosszúpályiban élő 72-ik életévét betöltő emberek számára.  

 

                                                                                                      Berényi András sk. polgármester  
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„Hinni akarom, hogy erősnek és boldognak kell lennünk, mert csak így segíthetünk az 

embereknek a bajban. Aki csak vonszolja az életét és összeroppan a súlya alatt: senkin nem 

segíthet”.   

( Albert Camus) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi működéséről, szakmai feladatairól számolok be. 

Az intézmény alaptevékenysége: A személyes gondoskodást nyújtó intézmények 

működtetése, időskorúak, fogyatékosok és hajléktalanok számára, szociális 

alapszolgáltatások és szakellátások működtetése integrált szervezeti formában. 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – élve a jogszabályok által biztosított lehetőséggel 

és kötelezettséggel – szociális szolgáltatásait integrált intézményi keretek között működteti. 

A Szociális Szolgáltató Központ egy szervezeti egységben, egy telephelyen biztosítja a 

szolgáltatásokat. Az intézmény a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: szociális törvény) alapján az ellátásokat igénybe vevők részére 

személyes gondoskodást nyújtó feladatokat lát el. 

A személyes gondoskodás magába foglalja  a szociális alap- és szakosított ellátásokat. 

Az alapellátások a saját otthonukban élő rászorulók közül az egyéni szükségletnek 

megfelelően egy ellátott részére egyszerre 2-3 szolgáltatást is nyújt az intézmény.  

A komplex alapszolgáltatás célja: az idős rászoruló egyén minél tovább maradhasson 

otthonában segítséget nyújtva az önálló életvitel fenntartásában, az egészségügyi-mentális 

állapotából, vagy más szociális körülményeiből származó probléma megoldásában. 

A szociális munkás feladata, az egyének, családok, csoportok, közösségek életében fellépő 

szociális problémák megelőzése, kezelése.  

A szociális szolgáltatók középpontjában az ember, az egyén, és a család szociális 

egyensúlyának helyreállítása áll. Minden segítséget meg kell adnunk, hogy az idős ember 

minél tovább maradhasson saját lakásában, kitolva ezzel az idős otthonba kerülés időpontját. 

A legfontosabb célunk, hogy az ellátást igénylőnek a személyre szabott szolgáltatások széles 

köre álljon rendelkezésre, és azok igazodjanak az ellátott szükségleteihez. Az intézményben a 
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személyes gondoskodást nyújtó szakmai egységek kihasználtsága 2015. évben is maximális 

volt. A szolgáltatások egymásra épülnek és az átjárhatóság biztosított. 

A Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások a 

következők: 

I. Szociális alapszolgáltatási formák: 

 szociális étkeztetés 

 házi segítségnyújtás 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 nappali ellátás (idősek klubja) 

 

II. Szociális szakosított ellátások: 

 tartós ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézmény (idősek otthona) 

Alapszolgáltatási formák 

Szociális étkeztetés: 

„ Nem hagyhatunk hátra a jövő generációi számára egy olyan önző Európát, 

amely süket és vak mások szükségleteire”. 

                                        (Vaclav Havel) 

 

Az intézmény az egyszeri meleg ebéd biztosításával azon szociálisan rászorultak részére nyújt 

szolgáltatást, akik ezt más módon nem képesek biztosítani.  

Az emberi erőforrások minisztere 37/2014.(IV.30.) EMMI közétkeztetésről szóló rendelete 

2015. január 01-én lépett hatályba, amely szabályozza az iskolai menzákon, kórházakban, 

szociális intézményekben adandó ételek elkészítését, tápanyagtartalmát. 

Intézményünk, már az előző években is igyekezett a rendeletben foglaltaknak megfelelni, az 

előírásokat betartani, a korszerű elkészítési módokat alkalmazni. A só, cukor, és zsír 

mennyiségét elkezdtük fokozatosan csökkenteni a törvény által előírt feltételek szerint. 

Meggyőződésünk. hogy az idős emberek kialakult szokásain nehéz változtatni, de szem előtt 

tartjuk az egészséges táplálkozás előírásait, és mindent megteszünk ennek érdekében. 

A konyha naponta átlagosan 200 adag ételt készít. A saját konyha lehetővé teszi, hogy az 

idősek által kedvelt, az életkoruknak megfelelő, és kívánságuk által előadott ételek 

kerüljenek megfőzésre.   

Az ebédért térítési díjat kell fizetni, a tárgyhót követő hónap 10.-ig az intézmény 

házipénztárába.  A térítési díj alapjául a mindenkori nyugdíjminimum szolgál (28.500.-Ft).  

Ennek értelmében:    0 – 57.000.- Ft között = 360.- Ft / nap / fő            
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                                      57.001- 85.500.- Ft      = 460.- Ft / nap / fő 

                                      85.501.- Ft-tól               = 575.- Ft / nap / fő 

 

Nem tud fizetni (nincs jövedelme)  :   12 fő 

Fix díjas (225.- Ft / nap):                       16 fő 

Napi 360.- Ft /nap         :                        16 fő 

Napi 460.- Ft/ nap         :                        20 fő 

Napi 575.- Ft/ nap         :                        58 fő 

Az otthon lakói              :                        49 fő 

A klub tagjai                  :                           7 fő 

Vendégek                      :                         11 fő 

Alkalmazottak               :                        20 fő 

Összesen                       :                       209 fő 

Az elmúlt év december 31-én 209 személyre főztünk, de ekkor az ünnepekre való tekintettel 

sokan nem kérték az ebédet. Ebben az évben már a tavalyi létszámot meghaladtuk, a napi 

220 ebéd adagszámot is elértük. Odáig jutottunk, hogy ennél az alapellátásnál is várólistát 

kellett bevezetni.   

Az ebédek elvitele, illetve kiszállítása cserehordó edényekben történik. A kiszállítást az 

intézmény saját autójával végzi.  A házhoz szállításért lakásonként naponta 100.- Ft díjat kell 

fizetni. A saját konyhán diétás (cukorbetegek, epekímélő és gyomorkímélő) étrendet is 

tudunk biztosítani az arra rászorulónak. A speciális étrend összeállítását megbízási alapon 

dietetikus szakember végzi.  A településen 21 személynek biztosítunk cukorkímélő, 9 

ellátottnak epekímélő ebédet. Hosszúpályi közigazgatási területéhez tartozik Messzelátó- 

Sóstó is, ahol naponta a tanyagondnok közreműködésével lehetővé tesszük 7 személynek a 

meleg étel házhoz szállítását. 

Személyi feltételek: 

munkakör szakképzettség létszám 

élelmezésvezető élelmezésvezető, 
szakács,diétás szakács, 

cukrász 

1 fő 

szakács szakács, diétás szakács 3 fő, ebből 1 fő diétás 
szakács is 

konyhai kisegítő nincs szakképzettségük, 
2 fő érettségivel rendelkezik 

3 fő (ebből 2 fő 
közalkalmazott, 1 fő 

rehabilitációs kisegítő   

 

A szociális étkeztetés szakfeladaton egy dolgozónak megszűnt a munkaviszonya (Karászi 

Miklósné szakács) elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, a megüresedett állást betöltöttük.  
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A napi étkezések, reggeli, - ebéd, - vacsora elkészítésénél 6 fő közfoglalkoztatott dolgozó is 

besegít. A szakácsok naponta 12 órás műszakban (6-18 óráig), míg a konyhai kisegítők 

csúsztatott munkaidőben (6-14 óráig,- illetve 10-18 óráig) dolgoznak. Ennek azért van 

jelentősége, mert hetente három-négy alkalommal meleg vacsora áll a lakók rendelkezésére. 

A konyha szolgáltatása folyamatos, hétvégén és ünnepnapokon is főz az arra rászoruló 

személyeknek (kb. 75-80 főnek). 

 

A szociális étkeztetés történhet: 

 helyben fogyasztással 

 elvitellel 

 házhoz szállítással 

A helyben fogyasztáshoz a törvény által előírt tárgyi feltételek (helyiség az étkezésre, 

evőeszközök, kézmosási lehetőség, nemenkénti illemhely) és a személyi feltételek 

(személyzet a tálaláshoz) is adottak. 

Statisztikai mutatók:  

 helyben fogyasztja vagy elviszi 
 az ebédet 

lakására szállítják 

Előző év XII.31-én 53 69 

Ellátásba vettek 35 33 

Ellátásból kikerültek 22 39 

2015. XII. 31-én 66 63 

 

Kor és nem szerinti megbontásban: 

 férfiak nők 

18-39 év 5 5 

40-59 év 17 10 

60-64 év 8 3 

65-69 év 7 6 

70-74 év 12 7 

75-79 év 5 5 

80-89 év 6 15 

90-  X év 2 6 

Összesen: 62 67 

 

A fenti táblázatból élesen kitűnik, hogy a szociális étkezést igénybe vevők száma: 129 fő  

48%-a férfi, míg 52%-a női ellátott. 

Házi segítségnyújtás 

„ Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, 

fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz 
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indulataid vannak! Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak jót szabad tenned, 

ártanod soha! ” 

(Szabó  Magda) 

 

 

Az intézmény feladata: segítséget nyújtani olyan idős, beteg embernek a saját otthonában, 

az ápolásában - gondozásában, aki intézményi ellátásra még nem szorul.  Ellátottaink közül 

sokan egyedül élők, özvegyek (főleg nők), családjuk, rokonuk vagy dolgozik, vagy nem él a 

településen. A szolgáltatást a község közigazgatási területén végezzük (Hosszúpályi, 

Messzelátó - Sóstó). Az ellátási területet három főállású gondozónő látja el, akik mindnyájan 

szakképzettek.  A munka tartamában mind fizikailag, mind mentálisan nagyon megterhelő 

számukra. A mindennapi segítő munkájukat feszített munkatempóban végzik. Sokszor súlyos 

terheket (vásárlás) cipelve, dacolva a változékony időjárási viszonyokkal. Egyik ellátottól a 

következőig két fő saját személyautóval, egy fő kerékpárral közlekedik.  

 

A házi segítségnyújtásban 2015. január 01-től jogszabályi változás történt. A gondozási napló 

helyett a tevékenységi napló elnevezés került bevezetésre. A szociális gondozó a rászoruló 

lakásán, lakókörnyezetében nyújt segítséget, elősegítve az önálló életvitel minél hosszabb 

ideig tartó fennállását.  A házi segítségnyújtás fontos szakmai követelménye a prevenció és a 

rehabilitáció. A szakmában dolgozóknak munkájuk során kerülni kell a túlgondozást és 

ügyelni arra, hogy ne kerüljön sor alulgondozásra sem. Törekedni kell az ellátott önellátó 

képességének minél további megtartására, folyamatosságra, mert ez teremti meg a 

gondozott biztonságérzetét, autonómiáját. A gondozás reális szükségleteknek megfelelően 

magába foglalja a fizikai ellátást, bizonyos szintű egészségügyi ellátást (orvoshoz kísérés, 

gyógyszeríratás-kiváltás, kisebb sebellátás,) pszichés gondozást. Ezen a területen nagyon 

fontos a kompetencia határok pontos betartása. Azok az idős embereknek, akik már 

megfelelő színvonalon nem láthatóak el biztonságosan, gondoskodni kell bentlakásos 

intézménybe való elhelyezésükről.  

A házi segítségnyújtást igénybe vevőknek a szolgáltatásért térítési díjat nem kell fizetni. 

 

Az elmúlt évben az ellátottak, illetve hozzátartozóik a bentlakásos szociális intézmény helyett 

az otthon közeli ellátást választották, az alapszolgáltatás biztosítását a megszokott 

környezetükben kérték. Nehezen válnak meg lakásuktól. Több olyan gondozottunk is van, 

akik fekvő, lebénult betegek és legalább napi kétszeri látogatást, valamint teljes ellátást 

(fürdetés, mosdatás, pelenkázás, bőr,- és körömápolás, gyógyszerezés, étkeztetésben való 

segítségnyújtás, mosogatás) igényeltek és igényelnek. A feladatok fizikailag nagyon 

megterhelőek és időigényesek. Mindezen munkát sajnos csak naponta egyszeri esetként 

veszik figyelembe a normatíva számításnál. 

 

Statisztikai mutatók: 

 



 

7 
 

Előző év december 31-én 27 

Tárgyév folyamán ellátásba vettek 4 

Ellátásból kikerültek: 6 

Tárgyév december 31-én ellátottak száma 25 

 

Az elmúlt évben az ellátásból kikerülés elhalálozás miatt, idősotthoni elhelyezés, családdal 

való összeköltözés, illetve év közben bekövetkezett gondozás megszűnés (2 fő) egyéb ok 

miatt történt.  

 

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: 

Kor férfiak nők 

65 -  69 év 1 3 

70 -  74 év 0 5 

75 -  79 év 1 4 

80 -  89 év 4 7 

90 -    X év 0 0 

Összesen 6 19 

 

A nemek szerinti megoszlás: 76% nő, 24% férfi. 

 

A szociális gondozói munka az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek 

figyelembevételével valósult meg, melynek az év során nagy szerepe volt a jó 

együttműködésnek a települési önkormányzattal és a háziorvosi szolgálattal.  

A házi segítségnyújtás igénybe vétele általában egészségi állapot romlás, társ elvesztése, 

illetve háziorvos, családtag, szomszéd, ismerős jelzései alapján történik. 

 

Az előző évben 2015-ben megkezdődött a házi segítségnyújtás átalakítása, amely érintette a 

gondozási tevékenységek körét, valamint a ponthatárok módosításával a jogosultsági 

feltételeket is megszabta. A törvénymódosítások a későbbiekben továbbfolytatódnak, hogy 

az ellátást igénylő szükséglete alapján a szolgáltatás hatékonyabb legyen és az igénylő 

szükséglete alapján célzottá váljon. Az állami szerepvállalás egyre erősebbé válik, a nagyobb 

gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak tekintetében, hogy minél tovább 

maradhassanak megszokott környezetükben. Ennek érdekében 2015. december 31-ig (2016. 

január 1-én hatályba lépő jogszabályok alapján) felül kellett vizsgálni a házi 

segítségnyújtásban részesülők (25 fő) gondozási szükségletét. A felülvizsgálatról, egy 

Mérőtáblázatot kellett minden ellátott nevére kiállítani, a háziorvos és az intézményvezető 

közös döntése alapján. (1. számú melléklet) 

A továbbiakban legfontosabb cél: A legrászorultabbak kapjanak fokozott odafigyelést, 

segítséget, ápolást és gondozást. Meg kellett határozni, hogy az ellátottaknak szociális 

segítésre, vagy személyi gondozásra van szüksége és a nyilvántartásban rögzíteni kellett a 

megállapított pontszámot és a gondozásra fordított időtartamot. A szolgáltatás keretében 
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megszűnt a lakáson belül és lakáson kívül végezhető tevékenységek, helyette két 

tevékenységi körre tagolódik az ellátás, szociális segítésre és személyi gondozásra.  

A szociális segítés, az alacsonyabb szükséglet kielégítését szolgálja, szakképzettség nélkül 

rendelkező dolgozó (közfoglalkoztatott) is végezheti.  

A  személyi gondozás, egy magasabb szükségletet elégít ki, amely tevékenységeket csak 

szakképzettséggel rendelkező dolgozó  végezhet. 

 

 

 

A szolgáltatást igénybe vevők közül: 

 Csak segítségnyújtást igényelnek:                                  12 fő 

 segítségnyújtást és gondozást is igényelnek:               13 fő 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

„ Egy sebet be lehet kötözni, egy törött csontot sínbe lehet rakni, 

de ha nem törődnek az emberrel, azt  nem lehet utólag helyrehozni”. 

                                     (Laurell Kaye Hamilton) 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás. A 

szociális rászorultság szabályait minden esetben az intézményvezető vizsgálja, nemcsak az 

ellátás megkezdésekor, hanem a szolgáltatás fenntartása alatt is. 

 

Ez az ellátási forma a nap 24 órájában az év 365 napján működő szolgáltatás, amely 

biztonságot jelent az ellátásban részesülő személynek. A szolgáltatás ellátása három 

településsel (Hajdúbagos, Monostorpályi és Hosszúpályi) együttműködési megállapodás 

keretében biztosított. A diszpécserközponti feladatokat Hajdúszoboszló, a gesztori teendőket 

Hosszúpályi látja el. A pánik gomb jelzése a hajdúszoboszlói Idősek Otthonába (diszpécser 

központ) érkezik, és onnan történik a készenlétben lévő dolgozó és gépkocsivezető riasztása. 

A szolgáltatás 100%-os kihasználtsággal működik. A várólistán 8 személyt tartunk nyilván.   

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászoruló: 

 az egyedül élő 65 év feletti személy:                                                                44 fő 

 az egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy:       0            

 a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan 

 fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota 
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 indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását:                                            4 fő 

 

Ezzel az ellátási formával a rászoruló személy minél tovább fenntartható saját 

lakókörnyezetében, valamint megelőzhetőek olyan krízishelyzetek, amelyek a későbbiekben 

a bentlakásos intézményi elhelyezést indokolhatnák.  

A szolgáltatás a segítő munka jellegéből adódóan szorosan összefügg, ezért ráépül a házi 

segítségnyújtásra, mint kiegészítő szolgáltatásként. 

 

Statisztikai mutatók a társult települések tekintetében: 

 Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Összesen 

Előző év XII. 31-
én 

20 10 18 48 

Ellátásból 
kikerültek 

3 0 2 5 

Ellátásba vettek 3 0 2 5 

Összesen: 20 10 18 48 

 

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 2015. XII. 31-én: 

Hosszúpályi: 

 Férfiak Nők 

60-64 év 1 1 

65-69 év 0 0 

70-74 év 1 3 

75-79 év 0 4 

80-89 év 1 6 

90-  X év 0 3 

Összesen 3 17 

 

Monostorpályi: 

 Férfiak Nők 

60-64 év 0 0 

65-69 év 0 0 

70 -74 év 0 0 

75-79 év 0 4 

80-89 év 1 4 

90-  X év 0 1 

Összesen: 1 9 

 

Hajdúbagos: 

 Férfiak Nők 

60-64 év 0 0 

65-69 év 0 1 

70-74 év 0 1 
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75-79 év 1 2 

80-89 év 0 13 

90 –X év 0 0 

Összesen: 1 17 

 

A riasztások száma: 44 alkalom volt. 

A riasztások jellege 2015. évben az alábbiak szerint oszlott meg: 

 Segítségnyújtást 
igénylő 

Téves riasztás Összesen 

Hosszúpályi 23 2 25 

Hajdúbagos 19 0 19 

Monostorpályi 0 0 0 

Összesen: 42 2 44 

 

Nappali ellátás- idősek klubja 

„ A közösségépítés, az igazi közösség kialakítására tett tudatos törekvés nagy kincs a mai 

világunkban. Az igazi közösség tagjai, függetlenül a hátterük sokféleségétől, elfogadják, 

áthidalják a köztük lévő különbségeket, és a bennük fellelhető közös dolgokra helyezik a 

hangsúlyt, ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy együtt dolgozzanak közösen kitűzött célokért. 

Olyannyira kiemelt a közösségek szerepe, hogy életben tartó erővel is rendelkeznek. Gyakran 

a súlyos betegek azért akarnak még életben maradni, mert van, aki várja a gyógyulásukat, 

tartoznak valahová. Tehát a közösség nem csak szint visz az életünkbe, hanem célt és  

motivációt, értelmet is ad neki”. 

                                                    (Csizmadia Dóra diplomás pszichológus) 

 

Településünkön már évtizedek óta biztosított a nappali ellátás (Idősek Klubja). Az 

alapszolgáltatás az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális 

gondozást, valamint az állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. 

Szolgáltatásainkat nyitott formában, az ellátotti kör, valamint a lakosság számára elérhetően 

szervezzük.  

Célja és feladata: a hiányzó családi gondozás pótlása, a klubtag szociális helyzetének 

javítása, kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése (az izoláció 

kialakulásának megelőzése), a tétlenség kóros következményeinek meggátolása (szenvedély 

betegség, szuicid veszélye), egészségügyi és higiénés viszonyainak javítása. Az intézmény 

ellátottjai érezhessék, hogy egy közös intézményi család tagjai. A nyújtott szolgáltatásokhoz 

megfelelő szaktudású, ehhez a munkához speciális készéggel rendelkező kollégák dolgoznak, 

azonos szemlélet, egységes alapelvek és hasonló prioritások mentén. 

Statisztikai mutatók: 
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Előző év XII. 31-én 4 

Ellátásba vettek 3 

Ellátásból kikerült 0 

Összesen XII. 31-én 7 

 

 

Az ellátottak kor és nem szerinti megbontásban: 

 Férfiak Nők 

40-59 év 1 0 

60-64 év 0 0 

65-69 év 1 0 

70-74 év 0 0 

75-79 év 0 0 

80-89 év 2 2 

90-  X év 0 1 

Összesen 4 3 

 

A nappali ellátás (idősek klubja) térítési díja ingyenes.  A napközben nyújtott szolgáltatásért 

nem kell térítési díjat fizetni, ha azonban a klub tag étkeztetést is igénybe vesz, akkor a 

jövedelmét 30%-ig lehet terhelni. Háromszori étkezésért (reggeli, ebéd, vacsora) a helyi 

szociális rendelet szerint napi maximum 1.000.- Ft kérhető el. Jelenleg a hét klubtag közül 6 

személy vár bentlakásos intézményi elhelyezésre.  A jövőben szeretnénk a klub létszámát 

növelni.  

Személyi feltétel: A nappali ellátás szakfeladaton egy személy van státuszon, rehabilitációs 

segítő-nevelő képesítéssel rendelkezik.  

 

Szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény 

Idősek Otthona 

„ Felelősek vagyunk mindenért, amit az emberekkel, az embereknek és az emberekért 

cselekszünk”. 

                                                        (Albert Schweitzer) 

 

A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás 

keretében – önként vállalt – ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet.  

Az intézmény a település központjában, a közúti forgalom zajától mentes, lakott területen, 

személyautóval és autóbusszal jól megközelíthető helyen helyezkedik el. Az ellátási terület 
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Hajdú-Bihar megye egészére terjed ki. Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel 

rendelkezik. Az ellátottak száma 2015. december 31-én 49 fő  (ebből 28 fő 57% helyi lakos, 

21 fő 43% pedig máshonnan került intézményünkbe). Az elmúlt évben a férőhely 

kihasználtsága éves átlagban 100%-os, de volt olyan hónap is, mikor 53 fő rendelkezett 

intézményi jogviszonyt megalapozó megállapodással. A várakozók száma jelenleg: 25 fő, 

ebből 14 fő (56 %) Hosszúpályi lakos, a többi kérelmező 11 fő (44 % ) más településekről 

szeretne intézményünk lakója lenni. Az gondozottak elhelyezése egy U alakú épületben, két 

ágyas bútorozott, fürdőszobával, illemhellyel, hűtővel, televízióval, telefonnal ellátott 

szobákban történik.  

 

Az 1993. évi III. törvény 67.§ (1) szerint a bentlakásos idősek otthona: Az önmaguk ellátására 

nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek legalább napi háromszori 

(cukorbetegség esetén ötszöri) étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával 

való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi 

ellátásáról valamint lakhatásáról gondoskodik. 

Cél: Az idős, önmagát ellátni képtelen vagy részben képes emberek életminőségének 

javítása, a további állapotromlás megakadályozása a megfelelő ellátás biztosításával és a 

hozzátartozók mindennapi életének könnyítése, ezáltal a problémák, gondok enyhítése, 

esetlegesen megszüntetése. Ennek eredményeképpen javulnak a családi kapcsolatok, 

segítséget nyújtunk egy emberséges, harmonikus kapcsolat kialakítására a családtagok 

között. 

Statisztikai adatok:                

Engedélyezett férőhelyek száma tárgyév december 31-én 50  

2015. évben ellátásból kikerültek: 
Gondozásának indokoltsága megszűnt  
Más tartós vagy átmeneti otthonba került 
Elhalálozott: 
Összesen: 

15 
  3 
  1 
11 
15 

2015. évben felvételt nyertek: 
Új felvétellel 
Más szociális intézményből 
Összesen: 

15 
15 
  0 
15 

Az ellátottak száma tárgyév XII. 31-én 49 

Éves ellátotti átlaglétszám: 50 

 

2015. december 31-én az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása: 

 Férfiak Nők Összesen 

40-59 év 1 1 2 

60-64 év 1 1 2 

65-69 év 1 3 4 
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70-74 év 1 4 5 

75-79 év 2 5 7 

80-89 év 3 20 23 

90- X  év 3 3 6 

Összesen 12 37 49 

 

Az intézményben: 

 a férfiak átlagéletkora (13 fő):           78    év 

 a nők átlagéletkora (36 fő):                85    év 

 az átlagéletkor (49 fő):                       81,5 év 

Az elmúlt évhez képest nőtt a lakók átlagéletkora ( 80 év volt), ami a dolgozók lelkiismeretes 

és szakszerű munkájának, valamint a korszerű egészségügyi ellátásnak köszönhető. 

A szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési 2013. január 01-től 108.600.- Ft / hó, 3.620.- 

Ft/ nap. 

 

Tárgyi és működési feltételek: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól működésük 

feltételeiről szóló 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott feltételek az 

intézményben adottak: 

- biztosított a napi 24 órás szolgálat, a folyamatos működéshez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek, 

- tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető az intézmény, 

- akadálymentes (küszöbtől mentes), kapaszkodóval-rámpával ellátott,  

- bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges 

körülményeknek megfelel, igazodik az ellátottak életkori sajátosságaihoz, egészségi 

és mozgásállapotukhoz. A szobák bútorozottak (ágy, szekrény, éjjeliszekrény, asztal, 

szék, hűtő, televízió). 

- Az előírt helyiségek száma megfelelő az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), a 

személyi tisztálkodásra, az étkezésre, a közösségi együttlétre, a hitélet gyakorlására 

szolgáló imaszoba, valamint mentális gondozásra, az egészségügyi ellátás céljára 

szolgáló (orvosi szoba), és a látogatók fogadását biztosító helyiség. 

- a lakószobákban egy ellátottra biztosított a törvényben előírt hat négyzetméternyi 

lakóterület, és legalább két személy helyezhető el egy szobában, 

- rendelkezésre áll minden szobához tartozó fürdőszobában egy zuhanyzó, illemhely,  

- biztosított a folyamatos fűtés (gázkazánnal) és a meleg víz szolgáltatás. 

Munkatársaink részére nővérszoba, orvosi szoba, öltöző helyiség áll rendelkezésre.   

Az intézmény területén található egy park. A zöldövezet megfelelő helyszínt biztosít az 

ellátottak pihenéséhez, levegőztetéséhez, aktivitásuk fenntartásához, látogatók esztétikus 

környezetben való fogadására. Állandó odafigyelést és rengeteg energiát igényel a szemet 
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gyönyörködtető előkert folyamatos karbantartása. A fű és a sövénynyírásban, a sok-sok virág 

locsolásában, valamint az intézmény mögötti kert művelésében - gondozásában nagy 

segítségünkre vannak a közfoglalkoztatott dolgozók.   

Az otthonban mosoda üzemel, melyben a lakók ruháinak, az intézményi textíliáknak a 

mosását, javítását, vasalását végezzük. Az elmúlt évben a kimosott ruhákat a dolgozók a 

padlásra vitték száradni, mert hely szűke miatt a helyiségben nem fért. A fenntartó többszöri 

kérésünket teljesítve vásárolt 2 mosógépet, a szárítógépet és egy LUX márkájú vasalót 

állvánnyal együtt.   

 

Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzatnak e nemes cselekedetért, a megvásárolt 

gépek fizikailag és időben is megkönnyítik az ott dolgozó munkatársak tevékenységét.  

 

A szociális étkeztetésnél már említettem, hogy az intézmény egy 200 adagos főzőkonyhával 

rendelkezik. A raktározáshoz rendelkezésre állnak a speciális helyiségek (hús előkészítő, 

zöldség előkészítő, szárazáru raktár, zöldség raktár, főzőhelyiség). Az intézmény lakói mellett 

a munkatársak egy része, más intézmények munkatársai, volt munkatársak, valamint a 

településen élő étkezést (speciális étrendet) igénylők is igénybe veszik szolgáltatásainkat. 

A lakóépületek fűtése gázkazánnal biztosított.  A meleg víz szolgáltatása folyamatos. Az 

elmúlt évben pályázat keretében napelem felszerelése történt, ami későbbiekben az 

áramfejlesztésbe segít be. 

Intézményünk rendelkezik egy saját autóval (Citroen Berlingo), aminek az ebédszállításban, 

illetve a bentlakásos intézménybe beadott kérelem előgondozásánál van jelentősége. 

Személyi feltételek:   

Az intézmény dolgozói létszáma 2015. december 31-én 32 fő volt, ebből a rehabilitációs 

munkatársak száma 2 fő (1 fő 6 órában, 1 fő 4 órában). Intézményünk jelenleg 16 szakmai 

dolgozót foglalkoztat.  A gondozásban dolgozók szakképesítése 100%-os. A foglalkoztatottak 

közalkalmazottak, kivéve, a megváltozott munkaképességű dolgozókat, akik a Munka 

Törvénykönyve szerint végzik feladataikat. Nagy gondot fordítunk arra, hogy a szakellátásba 

csak szakképesítéssel rendelkező dolgozó kerüljön be. Az intézményben évek óta betartjuk a 

fokozatosság elvét. Előbb az alapellátásban (házi segítségnyújtás) tevékenykedik a kezdő 

dolgozó, majd a próbaidő alatt elválik hogyan „bánik” az idősekkel, hogyan viszonyul 

hozzájuk. Amennyiben lehetőség adódik, bekerül a szakellátásba. Ez nálunk már egy bevált 

módszernek tekinthető. 

Gondozásban dolgozók: 

Munkakör megnevezése Szakképzettség Létszám 

Intézményvezető szociális munkás 
(szakvizsgázott 

1 fő 
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főnővér OKJ ápoló, folyamatban van 
a diplomás ápoló 

megszerzése 

1 fő 

mentálhigiénés asszisztens mentálhigiénés asszisztens 1 fő 

Szociális gondozók 1 fő OKJ ápoló, 2 fő ált. 
ápoló- ált. asszisztens, 10 fő 

szociális gondozó – ápoló 
(ebből 1 fő napi 4 órában 

dolgozik)  

13 fő 

 

A gondozási szakfeladatról 2 fő (2015. év decemberében 1 fő, 2016. év február hónapban 

szintén 1 fő) igénybe vette a nők korkedvezményes nyugdíját. A felmentési idő alatt belső 

helyettesítéssel oldottuk meg a feladatokat, s annak letelte után az alapellátásból vettünk fel 

2 dolgozót a szakellátásba. A házi segítségnyújtás szakfeladatra két kinevezett személy került 

a már ott dolgozott, többször visszahívott közfoglalkoztatottak közül, akik megfelelő 

szakképzettséggel rendelkeztek. Ebben az évben szintén egy közalkalmazott kollégánktól 

búcsúzunk Nyíri Imrétől (mentálhigiénés asszisztens), aki az öregségi nyugdíjkorhatárt 

2016.11.24-én éri el.  Helyét csak a felmentési idő után tudjuk betölteni.   

Megállapodással két külső szakembert foglalkoztatunk (orvos heti 4 órában), dietetikus 

(folyamatosan készíti a speciális étrendet). 

Szociális továbbképzés 

Létavértesen megrendezett kötelező szociális továbbképzésen 5 személy vett részt, akik az 

időskor mentális problémái előadássorozat hallgatói voltak. Minden szakmai dolgozó, aki 

továbbképzésre kötelezett a meghatározott időn belül (6 év alatt) teljesítette az előírt kredit 

pontszámot (középfokú végzettség esetén 60 pont, felsőfokú végzettség esetén 80 pont). 

A fenntartó Önkormányzat közmunka program keretében folyamatosan biztosít munkaerőt 

az intézményünk részére (pl.: gondozás-ápolás, konyhai kisegítés, takarítás, mosodai 

feladatok elvégzése, parkgondozás. Köszönetünket fejezzük ki a fenntartónak a humán 

erőforrás biztosításáért, akik nagy segítségünkre voltak az intézmény zökkenőmentes 

működéséhez. Tavaly összesen 25 fő közmunkás került intézményünkhöz. 

Önkénteseket, közösségi szolgálatra jelentkezőket is tudunk fogadni az intézményben. Az 

elmúlt évben 8 fő teljesítette a kötelezően előírt (50 óra) óraszámot. A hallgatók az ellátottak 

foglalkoztatásával, az idősek gondozásában (étkeztetésében, folyadékbevitelében, 

sétáltatásában, mentális gondozásában) való segítségnyújtással könnyítették meg napi 

munkánkat. 

Önkéntes dolgozóknak (10 fő) is biztosítottuk a munkalehetőséget, akik a szociális segély 

továbbfolyósításához szükséges 30 napot dolgozták le.   
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Az intézmény szolgáltatásai 

Az intézmény teljes körű ellátást biztosít az ellátottak részére, mely tartalmazza: 

 

Étkeztetés:  

Az étkeztetés a bentlakók életkori sajátosságainak figyelembevételével történik. Az 

ellátottaknak legalább háromszori, cukorbetegség esetén ötszöri étkezést biztosítunk. 

Az étkezés általában az ebédlőben történik, a mozgáskorlátozott lakókat is kivisszük a 

közösségbe étkezni. Kivétel alóla, ha az ellátott ágyban fekvő, nekik a szobában tálaljuk fel az 

ételt. 

 Speciális étrendek:  

- cukorbetegek (diabetes mellitus):  9 fő 

- epekímélő étrend:                           12 fő 

- gyomorkímélő:                                   1 fő 

- tejmentes:                                          2 fő 

- rostszegény:                                       1 fő 

Folyamatosan gondoskodunk a lakók rendszeres folyadékbeviteléről. 

Ruházat, textília biztosítása: 

A bentlakásos intézményben az ellátott saját ruházatát használhatja. Amennyiben nem 

rendelkezik megfelelő mennyiségű ruházattal vagy a meglévő elhasználódott (három váltás 

fehérnemű, az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházat, és utcai cipő) a továbbiakban az 

intézmény biztosítja számára a teljes körű ellátás részeként. A ruházat tisztításáról és 

javításáról is az intézmény gondoskodik. 

Egészségügyi ellátás:  

Napi 24 órás felügyeletet, szükség esetén gondozást –ápolást biztosítunk. A gondozási, 

ápolási munka egyik kiemelkedő pontja az egészségügyi ellátás, ahol megelőző, gyógyító, és 

utókezelő rehabilitációs tevékenységet folytatunk. 

Az orvosi teendőket heti 4 órában Dr. Rónai György látja el. Az intézményben igen magas a 

lakók átlagéletkora, főleg a nők (85 év) esetében. Büszkék vagyunk, hogy intézményünk 

ellátottjai között gondozhatjuk településünk és otthonunk legidősebb (98 éves) lakóját. A 

magas életkor a dolgozók áldozatos feladatvállalásának, humánus hozzáállásának, az 

intézményi orvosok tevékenységének, korszerű gyógykezelési módszereknek és az optimális 

körülményeknek (folyamatos felügyelet, egyéni igény szerinti élelmezés, szakszerű gondozás, 

odafigyelés, megfelelő hőmérséklet) köszönhető. Az újonnan érkező lakók legyengült 
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állapotban, illetve nagyfokú mentális eredetű (demens) megbetegedésben szenvednek. 

Emelkedő tendencia figyelhető meg a demens ellátottak tekintetében, egyrészt az új és a 

bent lévő lakók között egyaránt.   

Kórházi kezelés esetén a lakókkal, kezelőorvosukkal, illetve a lakók hozzátartozóival 

folyamatos a kapcsolattartásunk, meglátogatjuk őket a kórházban, egészségi állapotuk 

alakulását naprakészen követjük, illetve dokumentáljuk. 

Elhalálozás esetén telefonon azonnal értesítjük az elhalálozott legközelebbi hozzátartozóját. 

A 49 lakó összetételét tekintve elmondhatom, hogy a demens ellátottak száma igen magas 

(18 fő). A demens lakók gondozása nagy fizikai és lelki megterhelést jelent dolgozóinkra, de 

az intézményi team szakmailag felkészült és a rendkívüli kihívások ellenére is megfelelően 

gondoskodunk lakóinkról.  

Gondozottaink gyógyszerellátása az orvosi előírásoknak megfelelően folyamatosan 

megoldott. Az ellátottak részére az intézmény által térítésmentesen biztosított 

gyógyszerkészletének listája a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló- többször módosított – 1/2000.(I.7.) SzCsM 

rendeletnek megfelelően került kialakításra az abban meghatározott ATC kódcsoportoknak 

megfelelően. 

Ezen gyógyszer alaplistát az intézmény orvosa, az intézményvezető, illetve a főnővér közösen 

állítja össze, fókuszba véve a lakók egészségi állapotát, illetve az OEP által finanszírozott 

készítményeket. Az intézmény által biztosított gyógyszerekből fakadó költségeket 

csökkentené, ha több lakó rendelkezne közgyógyellátási igazolvánnyal (6 fő).  

 

Az ellátottak körében leggyakrabban előforduló betegségek: 

- Magas vérnyomás:                                         40 fő   82% 

- Diabetes mellitus:                                            9 fő   28% 

- Érszűkület:                                                        6 fő   12% 

- Idegrendszeri megbetegedés:                     34 fő   69% 

- Artrózis:                                                           23 fő   47% 

- Időskori érelmeszesedés:                             16 fő   47% 

- Demens:                                                          21 fő   43%                                                      

- Uraemia:                                                         10 fő   20% 

- Látáscsökkent:                                                  4 fő   0.08% 

- Halláscsökkent:                                                4 fő   0.08% 

- Beszédhibás:                                                     2 fő   0.04% 

- Mozgáskorlátozott:                                         8 fő   16%  

- Inkontinencia:                                                33 fő   70% 
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Mentálhigiénés ellátás, ápolás:  

„A lelket kell először és legfőképpen ápolni, ha azt akarjuk, hogy a fej is, meg az egész test is 

egészséges legyen”                                                      

(Platon) 

 

A mentálhigiénés ellátás személyre szabott bánásmód, ennek keretében biztosított: 

 Konfliktuskezelés 

 egyéni esetkezelés 

 csoportos megbeszélés 

 a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása 

 az ellátottak családi és társas kapcsolatainak fenntartása, elősegítése 

 gondozási tervek megvalósításának biztosítása 

 hitéleti alkalmak szervezése 

 az intézményen belüli társas kapcsolatok, kisközösségek kialakulásának, 

működésének segítése 

 a pszichés gondozás 

 a foglalkoztatás 

Konfliktuskezelés: fontos része a bentlakásos intézményekben a mentálhigiénés 

gondozásnak, hogy segítséget nyújtson a gyakran előforduló nézeteltérések kezelésében. Ez 

megfelelő szakértelmet, konfliktuskezelő technikák ismeretét, szociális érzékenységet és 

empátiát igényel. 

Egyéni esetkezelés: napi rendszerességgel történik. Ezzel megpróbáljuk a család szerepét 

pótolni, hiszen a közvetlen hozzátartozókkal nincs mindig az ellátott napi kapcsolatban. 

Lényeges, hogy a mentális problémákra csak rávezessük a lakókat, a megoldás kulcsa az ő 

kezükben van.  

Csoportos megbeszélés: szervetten kerül sor rá, ahol irányított a beszélgetés, a csoportot és 

az intézményi közösséget érintő problémák megoldására. 

A szabadidő kulturális eltöltésének biztosítása: kirándulással, sétálással, felolvasással, 

zenehallgatással. 

Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartása: a társas kapcsolatokról a 

dolgozók és a lakók, a lakók egymás közti, a lakók és a hozzátartozókkal való kapcsolattartás. 
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Fontos a lakók és a dolgozók közötti harmonikus, tiszteletteljes kapcsolattartás, amelyekkel 

kapcsolatban a Munkaköri leírások és a Házirend is tartalmaznak leírásokat. 

Az ápolók- gondozók figyelemmel kísérik, hogy a lakók kapnak-e levelet, vagy érkeznek-e 

hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok 

visszaállítását, ápolását.  

Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi a dolgozók segítséget nyújtanak 

abban, hogy a lakók szabadidejüket a családjuk körében tölthessék. A családi kapcsolatok 

folyamatos ápolása mellett fontos szerepet játszik a társadalmi kapcsolatok fenntartása is, 

ami az elszigetelődést, az izolációt nagymértékben csökkenti. 

Gondozási tervek elkészítése: A gondozási feladatok, célok, módszerek közös 

meghatározása. A segítő beszélgetés, az egyéni esetkezelés, és csoportos megbeszélések, 

mint módszerek jelennek a célok elérésében. A teljesítés ideje folyamatos, szükség esetén 

részeredményeket hozunk össze, évenként értékelünk, lezárjuk, és új tervet készítünk. 

Hitéleti lehetőségek: A református és a római katolikus egyházak képviselői misét, 

istentiszteletet tartanak az otthonban. A református misét minden hónap második 

csütörtökjén, a katolikus istentiszteletet minden hónap első péntekjén rendezik. Ezekre nagy 

szükség van, hogy a résztvevők mentálisan feltöltődjenek. Minden alkalmakkor nagy az 

érdeklődés, de főleg a református istentiszteleten vesz részt több lakó (10-15 fő), még a 

településről is bejönnek néhányan. A keresztyén egyházhoz kötődő ünnepeket minden 

évben kiemelt tisztelettel ünnepeljük. A bibliaórák alkalmával nagy hangsúlyt kap a 

lakótársakért és a betegekért, valamint a segítő személyzetért való imádkozás. A mai idős 

generációnak tapasztalataink alapján nagy szüksége van a hitre, a vallási közösséghez való 

tartozásra. Számukra a hitéleti alkalmak a gyermekkorukban kapott értékrendszert idézik 

vissza. 

Az intézményen belüli társas kapcsolatok, kisközösségek kialakulásának, működésének 

segítése.  

Az otthonban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak. 

Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció, mely a betegember alkalmazkodó 

képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakemberek segítséget 

nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne 

forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok. 

Segíthet a problémák megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közeli otthonokba 

kerülnek, megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. 

Figyelembe vesszük az újonnan beköltözött személy csökkent alkalmazkodóképességét, 

szorongását és a környezetváltozás hatásait is „öreg fát nehéz átültetni”, ezek a tényezők 

mind-mind nagyon megviselik őket. Arra törekszünk, hogy az új lakók ne krízisként éljék meg 

a megszokott környezettől való megválást. Az egy szobában lakók hangulatának alakulását, 
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személyiségének változásait állandóan figyelemmel kísérjük, próbáljuk az azonos 

érdeklődésűeket összeköltöztetni.  

Az intézményen belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha a lakók felelevenítik 

kapcsolataikat a régi szomszédokkal, gyermekekkel, rokonokkal, barátokkal. Az otthon 

ellátottjai nagymértékben elszigetelődnek a társadalomtól. Ennek érdekében tudatosan 

szervezünk olyan programokat, amelyen iskolások, óvodások, az intézmény lakói és dolgozói 

által előadott műsorok kerülnek napirendre.  

Negyedévente megemlékezünk lakóink név és születésnapjáról, köszöntjük az újévet, a 

húsvétot, az anyák napját. Település szinten megrendezzük az idősek világnapját. Halottak 

napján gyertyagyújtással emlékezünk az egy év alatt elhunyt lakóinkra. A keresztyén vallás 

egyik legszebb ünnepét a Karácsonyt is meghitt hangulatban ünnepeljük.   

 

Az intézményen belüli társas kapcsolatok kialakulása már előgondozás során megkezdődik. 

Az intézménybe jelentkező személy saját otthonában tájékozódunk annak egészségügyi 

állapotáról, szociális hátteréről. Ez nagyfokú segítséget ad az intézményi elhelyezésben, a 

beilleszkedésben, a személyre szóló gondozásban, a megismerésben és a megértésben. Már 

az előgondozáskor felvesszük a kapcsolatot a hozzátartozókkal, az orvossal, esetleg 

szomszédokkal. 

 

Az idős emberek jellemző pszichés vonása, hogy fél az ismeretlentől. A félelem, a 

kiszolgáltatottság, a függőség, valamint a szorongás leküzdésének egyik leghatásosabb 

módszere, ha minden változásról előre tájékoztatjuk a lakót. A bekövetkezendő változások 

ismeretében az ellátott fel tud készülni mentálisan, fokozatosan alkalmazkodik az új 

helyzethez.     

 

Pszichés gondozás 

Az intézményben a lakók mindennapi életét úgy kell megszervezni, hogy értelmet kapjon, ne 

érződjön a feleslegessé válás. Működésünk alapfeltétele az emberi jogok figyelembe vétele, 

betartása, érvényesítése. 

Ennek érdekében figyelembe vesszük a lakók egyéni sajátosságait, személyes problémáit, a 

meglévő betegségeit. 

A sikeres pszichés gondozás elemei: 

- lelki magányosság megszüntetése, 

- izoláció elkerülése, 

- emberi kapcsolatok megtartása, ápolása, 

- foglalkoztatás. 

A lakóval való bizalomteljes kapcsolat kialakítása már az előgondozás során megkezdődik. Az 

új környezetbe való bekerülés miatt nagyon fontos a mentális segítségnyújtás. Beköltözés 
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előtt megmutatjuk nekik leendő szobájukat, közösen megbeszéljük egyéni igényeiket, ha 

szükséges segítünk a beköltözésnél. 

Foglalkoztatás és a szabadidő eltöltésének módja  

A foglalkoztatás az a célszerű és hasznos, rendszeres fizikai, szellemi és szórakoztató 

tevékenység, mely által az ellátottak mindennapjai tartalommal vannak megtöltve, és 

segítségével a hasznosság elve érvényesül. 

 Az intézményben munka jellegű foglalkoztatás nincs.  A napi tevékenység fontos része a 

szervezett foglalkozásokon való részvétel, amely inkább a szabadidő hasznos eltöltésére, 

kulturális és közösségi élmények megszerzésére irányul. A  

A foglalkoztatás főbb elvei: 

- a tervezésnél arra kell törekedni, hogy mindenkinek legyen valamilyen elfoglaltsága, 

- minden tevékenységnek legyen valamilyen célja, 

- önkéntesség, motiváció, értékelés, 

- folyamatosság, rendszeresség, 

- változatosság 

Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a megmaradt képességeket fenntartsuk, az 

aktivitást megőrizzük. Egyik legfontosabb tevékenység a mozgás. Ehhez kedvező feltételeket 

biztosít az intézmény parkjában való séta, levegőztetés. Nyáron az otthon lakói intézmény 

mögötti kertben megtermesztett növényeket dolgozzák fel konyhakészre. 

A mozgás egyik fő mozzanata: a rendszeres egyéni vagy csoporttorna. 

A fenti tevékenységre az intézmény ebédlője áll rendelkezésre. Minden reggel étkezés után 

„idősebbek is elkezdhetik” csoportos torna zajlik a klubos dolgozónk irányításával. 

 

Érdekvédelem: 

A lakók érdekeinek védelmében, az intézményben Érdekvédelmi Fórumot működtetünk. Az 

otthonban évente kétszer, de szükség esetén többször is lakógyűlést tartunk, ahol az 

ellátottak sérelmeiket, panaszaikat nyíltan is elmondhatják, de egyénenként is lehetőség 

adódik a problémák kifejtésére. Amennyiben a lakógyűlésen elhangzott kérésekre, 

panaszokra nem történik válaszadás, akkor az intézményvezető a fenntartóhoz fordul a 

probléma megoldásában, ha ez sem vezet eredményre, akkor az Ellátottjogi képviselő a 

jogsérelmet orvosolja.      

Folyamatos a kapcsolattartásunk az Ellátottjogi Képviselővel, aki minden negyedév első 

keddjén tart fogadóórát az intézményben 13.00 - 15.00 óráig. 

   

Ellátottjogi képviselő neve: Fülöpné Mezei Anikó 

Elérhetősége:  06-20/489-9546  
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Panasz egy év alatt nem fordult elő, amit helyben ne tudtunk volna orvosolni. 

 

Kapcsolatok más intézményekkel 

A napi munkánk zökkenőmentes végzéséhez folyamatos kapcsolatot ápolunk az alábbi 

intézményekkel, szervezetekkel: 
- Egészségügyi intézményekkel, Kórházakkal 

- Önkormányzattal, 

- Szociális és Egészségügyi Bizottsággal,  

- Bem József Művelődési Házzal 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 

- Óvodával, Iskolával, 

- Helyi civil szervezetekkel, 

- Környező települések Idősek Klubjaival és Idősek Otthonaival, 

- Okmányiroda, Posta, HBM MÁK (szociális és egyéb ügyek intézésében segítséget 

nyújtunk lakóinknak, így ezen hatóságokkal is jó kapcsolatban vagyunk). 

 

Fejlesztések, jövőbeni elképzelések 
 

1. Szeretnénk kérni egy fedett kerékpártárolót, ezáltal a dolgozók biztonságban éreznék 

a kerékpárjukat (munkaidő alatt ismeretlen emberek nem tulajdonítanák el). 

2. Kérnénk az ebédlő előtti terasz padlóburkolását, mert a jelenlegi több helyen össze 

van törve, sok a felvált padlólap, ami balesetveszélyes. 

3. Amennyiben lehetőség adódik a jövőben, az intézmény egybeépítését (a műszakban 

dolgozó kollégák naponta több kilométert tesznek meg) 

4. Pszichiáter orvos alkalmazása, amennyiben a költségvetés keretei megengedik 

(fentebb az előforduló  betegségeknél említettem, hogy a lakóknak kb. 69%-a jár 

rendszeresen az idegosztályra kontrollra). 

5. Pályázati forrás keretében egy olyan autó biztosítása, ami a lakókat (akár a település 

lakóit is) szakrendelésekre beszállítaná, és nem kellene egy egész napot eltölteni tíz 

perc vizsgálatért, vagy gyógyszer javaslat megszerzéséért.  

  

Összegzés: 
Célunk asz idei évben is azonos az eltelt évekhez hasonlóan, hogy az intézményben élő idős 

ellátottak életminőségét javítsuk, egészségi állapotuk romlását megakadályozzuk, vagy a már 

meglévő betegségeket kezeljük, és megelőzzük az esetlegesen kialakuló betegségeket és a 

fellépő szövődményeket. 

 

Szeretnénk a továbbiakban is a dolgozók tudásával, az intézmény tárgyi feltételeinek 

biztosításával és folyamatos javításával, valamint az Önkormányzat segítségével minél 

magasabb színvonalú idősellátást nyújtani. A szociális területen dolgozó szakemberek 
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odaadó és lelkiismeretes munkája révén intézményünk – szakmai munkája-stabil, amely a 

feladatellátást is lehetőségeinkhez mérten jó eredménnyel végzi. 

 

Az intézmény a működése során a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások minőségének 

szinten tartására törekszik. 

 

Kérem, hogy a Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ 2015. éves szakmai beszámolóját 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 

 

Hosszúpályi, 2016. 10. 18.                                         Demeter  Imréné 

                                                                                        intézményvezető 





















 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hivatal@hosszupalyi.hu 

 

                 Napirend száma: 5. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 27. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés a mobiltelefon előfizetői szerződésről 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
          

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata jelenleg a Telenor Magyarország Zrt-vel áll 

szerződéses kapcsolatban a mobiltelefonos előfizetéssel kapcsolatban. 

 

Már a tavalyi évben felmerült az a szándék, hogy kedvezőbb feltételekkel kössön új 

szerződést az Önkormányzat. Ez akkor nem valósulhatott meg, mivel a 2+2 éves hűségidő, 

ami a jelenlegi szolgáltatóhoz kötötte az Önkormányzatot, ezt nem tette lehetővé. 

 

Az egyik fontos szempont az volt az új feltételek között, hogy a flotta tagok nagyobb részének 

a szolgáltató közvetlenül számlázzon, tehermentesítve ezzel a polgármesteri hivatalt. 

Emellett természetesen a kedvezőbb előfizetési, valamint hívás díjak és a mobiltelefonhoz 

egyre inkább kapcsolódó mobilinternet szolgáltatási lehetőségek is szerepet játszottak az 

ajánlatok kérésénél. 

 

Két szolgáltatót kértünk fel arra, hogy készítsen ajánlatot, ezek a Telenor Magyarország Zrt., 

mint jelenlegi szolgáltató, valamint a Vodafone Magyarország Zrt. voltak. 

 

Mindkét szolgáltató benyújtotta az ajánlatát, ezek az előterjesztés mellékletét képezik, 

valamint egy rövid összehasonlító táblázat is készült, amely a legfontosabb paramétereket 

tartalmazzák. 

 

 

…/2016.(X.27.) határozat tervezet 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

előfizetői szerződést köt a …………….-al, a mobiltelefonos szolgáltatás biztosítására. 

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatói szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 

 



 Telenor Vodafone 
1. számú tarifacsomag (nettó árak) 1.500.-Ft/hó 1.846,5.-Ft/hó 

Percdíj 5.-Ft 5.-Ft 

Sms díja 15.-Ft 15.-Ft 

Havidíjban benne lévő mobilinternet nincs 400 MB/hó  

Mobilinternet havidíja 496.-Ft Az alaphavidíj része 

Választható mobilinternet csomag 200 MB/hó 496.-Ft 

500 MB/hó 1592.-Ft 

1 GB/hó 1912.-Ft 

2 GB/hó 1277.-Ft 

1 GB/hó 626,5.-Ft 

3 GB/hó 1.059,45.-Ft 

Tarifacsomaghoz választható díjköteles 

plusz szolgáltatások 

nincs Sms 30 opció 300.-Ft, 

 sms 100 opció 1.000.-Ft 

 

   

2. számú tarifacsomag (választható) (nettó 

árak) 

6.100.-Ft/hó 6.625,2.-Ft/hó 

Percdíj 0,00.-Ft 0,00,.-Ft 

Havidíjban benne lévő mobilinternet 7,1 GB/hó 10 GB/hó 

 70.000.-Ft készülékvásárlási keret  

   

Készülékvásárlási kedvezmények 10% -os készülékvásárlási kedvezmény a 

flotta tagok részére, 

1.000.000.-Ft készülékvásárlási keret a flotta 

részére. 

100 db okostelefon, 25 db nyomógombos 

telefon 0.-Ft-ért önkormányzati dolgozók 

részére. 

A flotta többi tagja részére listaáron érhetőek 

el a készülékek. 

1.000.000.-Ft átutalás másik szolgáltató felé 

fennálló esetleges kötelezettségek kifizetésére. 

Egyéb Közvetlen számlázás a flotta tagoknak Közvetlen számlázás a flotta tagoknak 

 









































































































 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hivatal@hosszupalyi.hu 

 

                 Napirend száma: 6. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 27. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására 

vonatkozó rendelkezésről szóló 16/2014.(XII.18.) 

rendelet hatályon kívül helyezése 

 

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 

 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2016.(X.28.) rendelete 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről 

szóló 16/2014.(XII.18.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

eljárva a következőket rendeli el:   

 

 

1.§ 

 

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

nem érinti ezen önkormányzati rendelet alapján- e rendelet hatályba lépése előtt – keletkezett, 

megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket. 

 
2.§ 

 

Hatályát veszti Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás 

átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 16/2014.(XII. 18.) számú rendelete. 

 

3.§ 

 

Jelen rendelet 2016. október 28. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés időpontja 

2016. október 29. napja. 

 

   

            Berényi András     dr. Széles Szabolcs 

              polgármester                         jegyző 
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                 Napirend száma: 6. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. október 27. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  A civil szervezetek támogatásáról szóló 6/2016.(IV.1.) 

rendelet módosítása 

 

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 

 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2016.(X.28.) rendelet tervezete 

 

A civil szervezetek támogatásáról szóló 6/2016.(IV.1.) rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX 

törvény (továbbiakban. Mötv.) 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a civil 

szervezetek támogatásáról szóló 6/2016.(XII.20.) rendeletet (továbbiakban: R.) a 

következőképpen módosítja:  

  

1.§ 

 

(1) Az R. bevezető része a következőképpen módosul: 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban. Mötv.) 41.§ (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdésének a) pontja, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következő rendeletet alkotja a civil szervezetek támogatásáról/az 

államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozóan: 

 

 

(2) Az R. Általános rendelkezések része a következővel egészül ki: 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület külön 

határozatban dönt. 

 

(3) Az R. 8.§ (1) bekezdése a következővel egészül ki: 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a Képviselő-testület 

határozata alapján külön megállapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére 

történő kifizetésére támogatási szerződés formájában kötött megállapodás létrejöttét 

követően kerülhet sor. 

 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2016. október 28. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés időpontja 

2016. október 29. napja. 

 

           Berényi András     dr. Széles Szabolcs 

             polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 


