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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  
 

2016. december 15-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.) Tájékoztató a dr. Bihari Szakértő Iroda 2016. évi tevékenységéről, döntés a 2017. 
évi együttműködéssel kapcsolatban 
Előadó: dr. Bihari-Horváth László muzeológus, Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport 
Bizottság 

3.) Döntés a Hosszúpályi helyi építési szabályzatáról szóló 5/2002.(V.30.) rendelet 
módosításáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

4.) Beszámoló a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről 
Előadó: Kovácsné Nagy Tímea intézményvezető  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

5.) Beszámoló a tanyagondoki tevékenységről 
Előadó: Bardovics Attila tanyagondok 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6.) Döntés lakcím létrehozásáról a 0906/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában 

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

7.) 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. december 9.  

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-22/2016. (XII. 15.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

 

 

R e n d e l e t e k  

 
19/2016. (XII. 15.) rendelet Hosszúpályi helyi építési szabályzatáról 

szóló 5/2002. (v. 30.) rendelet 

módosításáról 

 

H a t á r o z a t o k  

 

1 4 8 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a polgármesteri jelentésről 

 

1 4 9 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a dr. Bihari Szakértő Iroda 2016. évi tevé-

kenységéről 

 

1 5 0 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a dr. Bihari Szakértő Irodával történő 2017. 

évi együttműködésről 

 

1 5 1 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai 

beszámolójáról 

 

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

tanyagondnoki szolgálatának 2016. évi 

szakmai beszámolójáról 

 

1 5 3 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  lakcím létrehozásáról a Hosszúpályi külte-

rület 0906/1. hrsz-ú ingatlanon 
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1 5 4 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a 2017. évi mezőgazdasági fóliás termesz-

tés Start munkaprogram jóváhagyásáról 

 

1 5 5 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal Alapí-

tó Okiratát Módosító Okirat elfogadásáról 

 

1 5 6 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

Alapító Okiratát Módosító Okirat elfoga-

dásáról 

 

1 5 7 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

Alapító Okiratát Módosító Okirat elfoga-

dásáról 

 

1 5 8 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  a Szociális Szolgáltató Központ Alapító 

Okiratát Módosító Okirat elfogadásáról 

 

1 5 9 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  polgármesteri jutalomról 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. december 15-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:  

Megjelentek: Berényi András polgármester 

 Zara András alpolgármester  

 Czirinkó Gyula képviselő 

 Kiss Csaba képviselő 

 Miléné Fényi Györgyi képviselő 

 Szabó István képviselő 

 Szegedi Ferenc  képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila képviselő 

 dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

A meghívottak közül megjelent: Demeter Imréné intézményvezető; Pásztorné Kovács 

Gabriella intézményvezető; Kovácsné Nagy Tímea intézményvezető; Tollas Vince őrspa-

rancsnok; Gulyás Lajos bizottsági tag; Pásztorné Szána Irma bizottsági tag; Kiss Gyuláné 

bizottsági tag; Ülveczki Melinda bizottsági tag; Barna Gyula katolikus plébános; Csonkáné 

Lakatos Klára intézményvezető; Bardovics Attila tanyagondnok; dr. Bihari-Horváth László 

muzeológus. 

 

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

gármester urat, valamint az állandó jegyzőkönyv-vezetőt, Pozsonyi Ákost. 

Külön köszönti Demeter Imréné intézményvezetőt, Pásztorné Kovács Gabriella intéz-

ményvezetőt, Kovács Nagy Tímea intézményvezetőt, Tollas Vince őrsparancsnokot, to-

vábbá Gulyás Lajos, Pásztorné Szána Irma, Kiss Gyuláné és Ülveczki Melinda bizottsági 

tagokat, Barna Gyula katolikus plébánost, Csonkáné Lakatos Klára intézményvezetőt és 

Bardovics Attila tanyagondnokot. Üdvözli az ülésen megjelent dr. Bihari-Horváth László 

muzeológust illetve a kedves TV nézőket is.  

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

jelen van. Késését Czirinkó Gyula és Kiss Csaba képviselő jelezte. 
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Ezt követően megnyitja az ülést. Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Meg-

kérdezi a Képviselő-testületet, van-e más javaslat, észrevétel a napirendi pontokkal kap-

csolatban. Mivel nincs, kéri, hogy aki az napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

15 óra 21 perckor megérkezik Czirinkó Gyula képviselő, így a jelenlegi létszám 8 fő.  

 

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

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

 

1. Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 

 

2. Tájékoztató a dr. Bihari Szakértő Iroda 2016. évi tevékenységéről, döntés a 2017. 

évi együttműködéssel kapcsolatban  

Előadó: dr. Bihari-Horváth László, Berényi András polgármester  

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

 

3. Döntés a Hosszúpályi helyi építési szabályzatáról szóló 5/2002. (v.30.) rendelet 

módosításáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

4. Beszámoló a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

működéséről 

Előadó: Kovács Nagy Tímea intézményvezető 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

5. Beszámoló a tanyagondnoki tevékenységről  

Előadó: Bardovics Attila tanyagondnok  

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

6. Döntés lakcím létrehozásáról a 0906/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

7. Különfélék 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. december 15-i rendes ülés jegyzőkönyve 6/33 

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

 

Az első napirenddel kapcsolatban egy rövid tájékoztatást ad, hogy a TV nézők is tudjanak 

az elmúlt 1 hónap történéseiről.  

1. Az Irinyi József Általános Iskola vezetése és Szülői Munkaközössége „Jótékonysági 

Bált” szervezett 2016. november 26-án a Bem József Művelődési házban. Kiegészíte-

né a történteket, reméli, nem ezért késik Kiss Csaba képviselő s egyben intézményve-

zető. Tehát, meghívást kapott Zara András alpolgármester úrral együtt a bálra. 

Örömmel jelentek meg, támogatták a rendezvényt. Igazgató úr, azaz Kiss Csaba kép-

viselő úr a beszámolójában egyetlen szóval sem említette meg az önkormányzati se-

gítséget. Az iskola működtetése ugyebár az államhoz került, ennek ellenére jól esett 

volna neki, ha az önkormányzat támogatása is meg lett volna köszönve. Ez elmaradt, 

nyilván nem esik jól neki. Ha megérkezik Kiss Csaba képviselő úr, meg fogja neki emlí-

teni mindezt.  

2. A hosszúpályi Római Katolikus Egyházközség templombúcsút tartott 2016. november 

27-én a hosszúpályi Római Katolikus templomban. Ez úton köszöni a meghívást. A bú-

csún részt vett alpolgármester úrral, nagyon megható volt. 

3. A Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 2016. november 28-án 

tartotta meg az év utolsó társulási tanácsülését Derecskén. Következő évben a Start 

Munkaprogramban a település önrésze kb. 268 000 Ft körüli összeg, tehát ennyivel 

kell társulni, s így kap a település 15-20 fő alkalmazására támogatást  

4. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulása a Társulás soron követke-

ző ülését 2016. november 30-án tartotta meg a debreceni irodájában.  

5. A Hosszúpályi Víziközmű Társulat megszüntetésével kapcsolatosan Dr. Kiss Mikós 

ügyvéd kérésének eleget téve a Társulat elnökének, Zara András elnök úrnak újabb 

Társulati Tanácsülést kellett összehívni 2016. november 30-án.  

6. A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Varga László 2016. 

december 1-én taggyűlést hívott össze. A taggyűlés egyetlen napirendi pontja a Kft. 

törzstőke emeléséről szóló döntés volt. A Közgyűlés egyhangú határozatot hozott 

arra vonatkozóan, hogy a Kft. a törzstőkéjét 200 000 Ft-tal megemeli, melyet a tár-

sulni akaró 5 önkormányzat (Mikepércs, Hajdúbagos, Hosszúpályi Létavértes és Ko-

kad) egyenlő arányban (azaz 40-40 ezer forint összegben) megfizet a DHK Kft. részé-

re legkésőbb 2016. december 31-ig. A Kft-ben tulajdonosi részarányt szerzett 5 telepü-

lés önkormányzata úgy határozott, hogy a közös képviseletével Hosszúpályi Nagy-

község Önkormányzatának polgármesterét, Berényi Andrást bízza meg.  

7. A Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1-én rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyű-

lés döntött arról, hogy a Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátásával Ányos József urat 

bízza meg 2016. december 2-től 2020. május 31-ig. Mivel a kinevezés Alapszabály és 

SZMSZ módosítást is igényel, ebben is döntött a rendkívüli közgyűlés.  
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8. A 2017 évre vonatkozó járási Start munka tervezésével kapcsolatban egyeztetés tör-

tént 2016. december 2-án Létavértesen. Az egyezetésen jelen voltak: a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője, a Derecske Járási Hi-

vatal Közfoglalkoztatási Osztályvezetője, a Létavértesi Munkaügyi Osztály munkatár-

sa. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát Zara András alpolgármester úrral 

együtt képviselték. Kihangsúlyozza, hogy Nagy András is jelen volt a Belügyminiszté-

riumból, aki a közfoglalkoztatásért felelős.  

 

Megérkezik Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető, szeretettel köszönti. 

 

9. A népkonyhai szolgáltatás beindításához szükséges, terembérleti díjra vonatkozó 

bérleti szerződés aláírásra került. A szolgáltatás előre láthatólag 2016. december má-

sodik felében elindul, pontosabban december 21-től, tudta meg Rozsnyai István tisz-

teletes úrtól. A Kisbíróban megjelent egy oldal, külön erről a témáról, hogy a lakossá-

got felvilágosítsák az egytálétel osztásával kapcsolatban. December 21-től indul tehát 

az ételosztás, munkanapokon 11 órától 15 óráig az Ifjúsági Klubban. Egyelőre 800 

adag lett meghatározva a településre, azonban ha igény lesz ezt meg lehet emelni. 

Egy család két adagot vihet el, rászorultság alapján. Arra felhívja a figyelmet, ha azt 

tapasztalja, hogy az Ifjúsági Klub környékén kezelhetetlen a helyzet az osztás idején, 

vagy folyamatossá válik a szemetelés, pl. az ételhordók eldobálásával, azonnal intéz-

kedni fog, hogy ez így nem működik.  

10.  A Hosszúpályi és Monostorpályi földtulajdonosok részére 2016. december 5-én Föld-

tulajdonosi Gyűlés került összehívásra a hosszúpályi művelődési ház kultúrtermébe. A 

földtulajdonosok döntöttek a közös képviselő személyéről. A közös képviselő ifj. 

Bostyán János lett. Döntés született arról is, hogy a vadásztársaság a földtulajdono-

soknak évente hektáronként 50 Ft-os haszonbérleti díjat fog fizetni. A vadászati tör-

vény módosítása miatt a haszonbérleti jog időtartalma 10 évről 20 évre módosult, a 

szavazati joggal rendelkező, gyűlésen résztvevők a törvény módosításához igazodva 

a 20 évre szóló „haszonbérleti jog” megszavazása mellett döntöttek.  

11.  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának honlapja elavult és nehézkes a három 

szereplő bevonásával történő üzemeltetése. Egy új, minden elvárásnak megfelelő 

honlap megszerkesztése elengedhetetlen. A referencia munkákat megismerve és ár-

ajánlatot kérve Megbízási Szerződést írt alá a „Jelenweb” vállalkozóval.  

12.  A Hosszúpályi Életfa Művészeti Egyesület 2016. december 9-10-én rendezte meg a 

Bem József Művelődési Ház kultúrtermében az V. Luca napi vásár-bemutatót. A meg-

nyitón jelen volt jegyző úrral és alpolgármester úrral együtt. Úgy látja évről-évre ér-

zékelhető a színvonal emelkedése, a termékpaletta bővülése, hiszen vásárról is szó 

van. Diószegről, azaz külföldről is voltak vendégek, illetve a környező településekről 

is. Örül, hogy egyre többen vesznek részt a rendezvényen. 

13. Ugyanezen a napon lett megrendezve a „30 éves a Bődi István Falumúzeum – Emlé-

kezés a 85 éve született Bődi István iskolaigazgatóra” című rendezvény. Itt szeretne 

köszönetet mondani dr. Bihari-Horváth László muzeológusnak, aki kézben tartotta a 
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szervezési, előkészületi feladatokat és a kivitelezést. Bődi István-történelem terem 

kialakítására is sor került az általános iskola második emeletén. 

14.  Az önkormányzatunk a Hosszúpályi, Kapu u. 2/B számú, végrehajtási eljárás alatt lévő 

ingatlant még ez év nyarán megvásárolta. Az ingatlanból a volt tulajdonos 2016. nov-

ember 29-30-án kiköltözött. Az idős úr elhelyezése a felújított, görög katolikus egyház 

tulajdonában lévő ingatlanon történt meg, ahol az augusztusban meghalt Tóth Ágnes 

volt óvodai dolgozó lakott. Jelenleg az épület felújításra szorul, vannak beázások és 

szigetelési problémák is.  

15.  A külterületi önkormányzati utak karbantartására vonatkozó egyeztetéseket 2016. 

december 1-én a pályázatíró cég ügyvezetőjével és munkatársaival tovább folytatta. 

Hamarosan el kell kezdeni a tervek elkészíttetését, amelyet nyilván meg kell előznie a 

felújításra szánt utak pontos meghatározásának. A pályázat I. ütemének beadási ha-

tárideje 2017. február 6-a. Az önkormányzat 5 millió Ft önerőt biztosít, s nettó kb. 70-

75 millió Ft lesz a támogatási összeg. Az utaknak meg kell felelniük az uniós előírá-

soknak.  

16.  A végelszámolás alatt lévő Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2016. december 

13-án tartja a soron következő közgyűlését. A napirendi pontok között szerepel: az 

üzleti év mérlegének elfogadása, a labor eszközök esetleges eladása és a végelszá-

moló tájékoztatója az elmúlt időszakról. Jó hírrel szolgál, az Önkormányzat már visz-

szakapta a 2013/2014. évre szóló éves bérleti díjának 82,6%-át. A még elmaradó kis há-

nyadot (17,4%) is visszakapja az önkormányzat 2017. január végéig.  

Zárásként elmondja, hogy még jelenleg is tart a Képviselő-testület által megszavazott 

csomagok kihordása a 80 év feletti időseknek. Tartós élelmiszerekről van szó, tehát nem 

kell félni, hogy megromlik a csomag tartalma mire mindenki átveheti. 145 főt szeretne 

ezzel a testület segíteni karácsony alkalmából. Természetesen üdvözlő kártya is került a 

csomagba, mellyel kíván minden kisöregnek boldog karácsonyi ünnepeket és jó egészsé-

get. Azóta többen felhívták telefonon, hogy köszönik a csomagot, s nagyon jól esett ne-

kik, hogy gondolt a Képviselő-testület rájuk.  

Ennyit kívánt a Polgármesteri jelentésről elmondani, megkéri a képviselőket tegyék fel 

kérdéseiket, osszák meg vele meglátásaikat. Átadja a szót Zara András alpolgármester 

úrnak.  

 

Megköszöni a szót, üdvözli a testület tagjait. Néhány gondolattal kiegészíti a jelentést. A 

jelentés első pontjához kívánna először hozzászólni, ám míg nem érkezik meg Kiss Csaba 

képviselő, addig ezt elhalasztja. Engedélyt kér, hogy a Különféléken belül ezt megtehes-

se. 

 

Egyetért alpolgármester úrral, az engedélyt megadja. 
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Az 5. ponthoz kívánna kiegészítést tenni, ahol is a Víziközmű Társulat megszűnéséről volt 

szó. A szennyvízberuházás miatt jött létre a Társulat, azonban sikerült előteremteni a 

megvalósításhoz szükséges teljes összeget pályázati forrásokból, így nem volt szükség 

arra, hogy a Társulat az önerő résszel foglalkozzon.  

A Start-munkaprogrammal kapcsolatban elmondja, hogy a megbeszélésen meg kellett 

védeni úgymond, hogy milyen programban, mit és hogyan szeretne kivitelezni az Önkor-

mányzat. Nagyon odafigyelnek erre. Másik kiemelendő dolog, hogy a Szociális Földprog-

ramban egyedüli Hajdú-Bihar megyei település Hosszúpályi. Kérték, hogy a program ve-

gyen mezőgazdasági irányt, hiszen rendelkezésre áll fólia sátor. A Különféléken belül 

majd visszatér még erre.  

A Polgármesteri jelentés 14-es pontjával kapcsolatban megemlíti, hogy a Kapu utcai ingat-

lan megvásárlásával tehát a Szociális Szolgáltató Központ bővítésére lesz lehetőség. Az 

intézményvezető feltérképezte az ingatlant, s hogy ne kelljen kerülni, megbontottak egy 

falat, így már zavartalan az átjárás egyik telekről a másikra.  

Ez úton szeretné megköszönni azt, hogy a Képviselő-testület megszavazta az intézmé-

nyek dolgozóinak járó jutalmat így év végére. Többen is pozitív visszajelzéssel éltek felé 

emiatt.  

A műszaki csoport tovább folytatja a fakitermelést az óvoda részére. A mai napon esett a 

hó, kijelenti, hogy a közlekedésben fennakadást nem okozott.  

Lényegében ennyit szeretett volna elmondani, s a Különféléken belül szeretné majd foly-

tatni mondanivalóját.  

 

Köszöni a polgármesteri jelentés kiegészítését. Megnyitja a vitát. Átadja a szót Szabó Ist-

vánnak, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének. 

 

Egy kérése lenne. Tavasszal indult egy aláírásgyűjtés, mely a Hosszúpályit és a 47-es szá-

mú főutat összekötő szakasz felújítására irányult. Annak idején államtitkár úr egy tájékoz-

tatón azt monda, hogy benne van a felújítandó utak listájában a szóban forgó szakasz. 

Azonban a legutóbbi tájékoztatón már nem említette a 13 km-es szakaszt a felújítandó 

utak között. Kéri, járjon utána polgármester úr, mi is a valóság.  

 

Mikor bevitte az összegyűlt aláírásokat az illetékeshez, azt az ígéretet kapta, hogy méltá-

nyolják a kérést, s a 400 millió Ft-ot elkülönítve kezelik, s tavasszal megpróbálnak ezzel 

indítani. 

 

Megérkezik Kiss Csaba képviselő, 16 óra 05 perckor. Szeretettel üdvözli. A képviselők száma 9 

fő. 
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Szeretné kiegészíteni a Polgármesteri jelentés első pontjával kapcsolatos meglátásokat, 

mint pedagógus és mint képviselő. Úgy véli, tényleg nem szabad megfeledkezni az Ön-

kormányzat támogatásáról, amit az általános iskolával szemben tanúsít, pedig már nem 

fenntartó. Szeretné megköszönni az önkormányzatnak az eddigi segítséget.  

Hosszú kihagyás után újra megrendezésre került a jótékonysági bál, mely azt a cél szolgál-

ja, hogy az udvari játékok végre felújításra kerüljenek, vagy akár bővülhessen a játékok 

köre. A térkövezés befejése is kitűzött cél. Úgy véli, a szülők és a támogatók helytálltak, 

partnerként együttműködtek s értették mi is a célja a bálnak. Ez úton szeretné megkö-

szönni a szülőknek, hogy támogatták az általános iskolát, nem csak jelenlétükkel.  

Megjegyzi, hogy számára természetes, hogy az önkormányzat támogatja az iskolát, a 

központosítás ellenére is, hiszen az önkormányzat dolgozóinak gyermekei is ide járnak 

tanulni. 

 

Megköszöni képviselő asszonynak a dicsérő szavakat. 

 

Köszönetként szánta ezt a pár mondatot. 

 

Megkérdezi Zara András alpolgármestert, hogy az első napirendi ponttal kapcsolatos 

mondanivalóját, melyet Kiss Csaba képviselő jelenlétében akart megosztani a Testülettel, 

most elkívánja-e elmondani, vagy majd a Különféléken belül.  

 

Zara András alpolgármester 

Mivel megérkezett Kiss Csaba képviselő most már nyugodtan elmondja mit is gondol. 

Több mint 10 év után újra megrendezésre került a Jótékonysági Bál, melynek nagyon 

örült. Véleménye az, hogy az ilyen jótékonysági bálokat akkor is meg kellene rendezni, ha 

minden aranyból lenne, s az iskola nem szorulna támogatásra.  

Kiss Csaba intézményvezető és egyben képviselő a beszédében kihangsúlyozta, hogy a 

településen törött ablakok, omladozó falak, szemetes terek vannak. Fájlalja, hogy az Ön-

kormányzat támogatását, mely az iskola felé irányul egy szóval sem említette meg. Sőt, 

őszinte lesz, nagyon kellemetlenül érezte magát az ünnepségen, így a vacsora után el is 

ment haza. 

Emlékeztetni szeretné Kiss Csaba képviselő urat, hogy amikor 3 évvel ezelőtt kényszerpá-

lyára került az Önkormányzat – hogy át kell adnia az iskolát Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központnak – akkor sem hagyta támogatás nélkül az intézményt. Összegyűjtötte, 

miben is segített az önkormányzat az iskolán: nagy felületen térkövet helyeztek el, melyet 

közmunka program segítségével kivitelezett az Önkormányzat. Ez kb. 3 millió Ft-os tétel 

lett volna, ha ki kell fizetni. Udvari lócákat gyártottak, járdákat építettek. Villanyszerelést, 

az üvegezést a műszaki csoport látja el. Tetőszigetelést 3 millió Ft értékben végzett szin-
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tén ugyanez a csoport. 980 000 Ft-ból lett lelaminálva a tornaterem. Az emeleten kialakí-

tásra került egy terem, ahol, ha jól emlékszik informatika terem lett. Történt festés is. 

Ezek kívül, ahogy képviselő asszony elmondta, az Önkormányzat biztosítja a tintapatron 

költségétől kezdve az interaktív tábla javítását.  

Ezeket illett volna szerinte megemlítenie az intézményvezetőnek beszédében. Reméli az 

ünnepi beszéd nem egy csoport által megfogalmazott vélemény volt, mellyel szeretnék 

az önkormányzatot lejárattatni. Ennyit szeretett volna elmondani. 

 

Berényi András polgármester 

Mivel az érintett Kiss Csaba képviselő most már jelen van az ülésen, így ő is elmondja, 

hogy neki, mint polgármesternek egy mondat esett volna jól. Az, hogy megköszöni az 

önkormányzat segítségét. Nem kellett volna ezt ragozni.  

Reméli, nem az áll a háttérben, hogy valakik megkérték, olvassa fel ezt a szöveget, lejá-

ratva az Önkormányzatot. Mivel biztos abban, hogy Kiss Csaba képviselő úr reflektálni 

akar az elmondottakra, át is adja a szót neki. 

 

Kiss Csaba képviselő 

Most érkezett, úgy érzi belecsöppent a sűrűjébe. Szeretne válaszolni az elhangzottakra. 

Soha egy ünnepségen sem tagadta, hogy az Önkormányzat segíti, támogatja az iskolát. 

Ketté szeretné választani a dolgokat. Egyrészt, ezt a bált nem az iskola, hanem a szülői 

szervezet szervezte. A köszönet nekik szólt, mert ők szervezték meg bonyolították le az 

ünnepséget.  

Nem tagadja, amiket alpolgármester úr felsorolt beruházások, igen megvalósultak. Az 

Önkormányzat tulajdonát képezi az intézmény épülete, így kötelezettség terheli, hogy 

annak állapotát megőrizze, karbantartsa.  

Még egyszer kihangsúlyozza, hogy a köszönetnyilvánítás a szülőknek szólt, amiért meg-

szervezték a jótékonysági bált, melynek segítségével játékszereket, sportszereket sze-

retnének vásárolni a gyerekeknek. Ezzel nem minősíteni akarta az Önkormányzat munká-

ját, s főleg nem negatívan.  

Véleménye az, hogy félreértés történt. Ő is mint vendég volt jelen, megvásárolta a támo-

gató jegyet mint bárki más. Az összegyűjtött pénz felhasználásról a szülői szervezet dönt, 

neki nincs beleszólása. Ha a település vezetősége azt érzi, hogy mindez ellenük szólt, ak-

kor bocsánatot kér. Nem volt szándéka senkit sem leminősíteni.  

A romos épületeket, törött ablakokat nem az iskola épületére értette, hanem a település-

re. Sajnos, nagyon nehéz maradandót, szépet és hasznos dolgot alkotni a településen, 

hiszen mindig vannak emberek, akik tönkreteszik azt. Vannak emberek, akiknek semmi 

sem szent, sem az óvoda, sem az iskola, sem a templom.  

Nem kíván mentegetőzni. Azokat a szavakat, mondatokat, amikkel illették személyét az 

előbb, nem igazán érti. Nem állt mögötte senki sem, hogy ezt kell felolvasni, ezek a saját 

gondolatai voltak. S egy, a szülők által megszervezett bálon a szülőket illeti köszönet vé-

leménye szerint. Megköszöni a szót.  
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Berényi András polgármester 

Ő csak annyit mondott, hogy jól esett volna neki egy „köszönöm”. Ehhez képest Kiss Csa-

ba képviselő, igazgató úr elég hosszadalmas választ adott. Rá se ismert a településre, a 

beszédben elhangzó megjegyzések alapján, pl.: ellopják a biciklit, betört ablakok, lopják 

az üzemanyagot stb.  

 

Kiss Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy nem jól látja a dolgokat? Ezek nincsenek jelen a településen? 

 

Berényi András polgármester 

De, jelen vannak. Azonban egy alapítványi rendezvényre nem illő beszédet hallhattak. 

Nagyon nagy csalódás számára, ha a beszédet Kiss Csaba képviselő úr írta.  

 

Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Támogatja Szabó István képviselő kérését, hogy járjon utána polgármester úr az útfelújí-

tással kapcsolatban, mire is lehet számítani.  Ígéretekből kapott már eleget a település.  

Visszatérne a jótékonysági bálon történtekre. Az esetet nem látta, máshol tartózkodott 

akkor. Azonban azt ki meri jelenteni, hogy Kiss Csaba iskolaigazgató-képviselő minden 

tantestületi ülésen kihangsúlyozza, hogy a képviselők hozzáállása és az Önkormányzat 

segítsége nélkül az iskola nem tudna úgy működni, ahogyan jelenleg. Mivel már nem az 

Önkormányzat a fenntartó így sem polgármester úr, sem alpolgármester úr nincs jelen 

ezeken az üléseken.  

  

Zara András alpolgármester 

Úgy véli, képviselő asszony nagyon okosan fogalmazott. A Szabó István képviselő úr által 

említett útfelújítással kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy a Megyei Közút 

igazgatója nyilatkozott, hogy az említett útszakasz felújítására 400 millió Ft van elkülönít-

ve. Tavasszal kezdődnek a munkálatok, ha minden jól megy. Erre kapott a település ígére-

tet. Reméli az óta nem történt változás, értesítést legalább is erről nem kaptak.  

Mielőtt azt hinné valaki, nincs rosszban Kiss Csaba képviselő úrral. Nagyon jó a kapcsolat 

közöttük, mindent meg tudnak beszélni. Képviselő úr elmondta a véleményét a jótékony-

sági bálon, most az ülésen ő is kifejtette mit is gondol az elhangzottakról. Azért, hogy a 

település a jövőben is fejlődni tudjon, együtt kell működni. 

 

Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Egyetért. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a felszólalásokat. Üdvözli Pásztorné Szána Irma bizottsági tagot valamint Cson-

káné Lakatos Klára intézményvezetőt. Megérkezett Bardovics Attila tanyagondnok is.  

Megkérdezi, van-e még kérdés, felszólalás a 4808-as számú út felújításával kapcsolatban. 

Mivel nincs hozzászólás, szeretne pár őszinte szót közölni.  
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Nem tudja, olvasta-e valaki, hogy a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár Tasó Lászlót 

az ellenzék szerint lemondatták, kirúgták.  

 

Zara András alpolgármester 

A mai Naplóban volt. 

 

Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Akkor megint elúszott az útfelújítás. 

 

Berényi András polgármester 

Nem úszott el, ugyanis az útfelújítás nem személyhez van kötve. A hír nem igaz. A Magyar 

Államvasutak Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Kft. külön tárcát kaptak és Tasó László 

más feladatot kap. Ez nem így zajlik, s nem is úgy, ahogy előbb a képviselő asszony pró-

bált célozgatni. Ha holnap lemondana sem állna meg a világ. Megkérdezi, mi lesz akkor, 

ha még sem sikerül az említett útszakaszt felújítani. Előre látja, hogy őt, mint a 

hosszúpályi polgármestert fogják szidalmazni. Azért, ami felett nem ő dönt. Úgy vannak 

vele, hogy ezért lett megválasztva, ez a dolga, hogy mindent kijárjon. Az is az ő felelőssé-

ge, hogy kijárja a beadott pályázatok sikeres elbírálását.  

Kiss Csaba képviselőnek annyit mondd, hogy ez után még jobban odafigyelnek az iskola 

támogatására.  

Megkérdezi, van-e hozzászólás a Polgármester jelentéshez. Hozzászólás hiányában sza-

vazásra bocsájtja az első napirendi pontot.  

 

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

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

 

 

1 4 8 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  

a  p o l g á r m e s t e r i  j e l e n t é s r ő l  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 

jelentést a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. december 15-i rendes ülés jegyzőkönyve 14/33 

2. Tájékoztató a dr. Bihari Szakértő Iroda 2016. évi tevékenységéről, 

döntés a 2017. évi együttműködéssel kapcsolatban  

Előadó: dr. Bihari-Horváth László, Berényi András polgármester  

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

 

 

Berényi András polgármester 

A második napirendi pont előadója dr. Bihari-Horváth László, illetve jó maga. Megkérdezi 

dr. Bihari-Horváth Lászlót kíván-e szóban kiegészítést tenni. 

 

Czirinkó Gyula képviselő elhagyta a termet. A jelenlévő képviselők létszáma 8 fő.  

 

dr. Bihari-Horváth László 

Megköszöni a szót, köszönti polgármester urat, alpolgármester urat és a képviselőket. 

Megtisztelőnek érzi, hogy jelen lehet az ülésen és beszámolhat a Falumúzeum működésé-

ről, a jövő évi feladatokról.  

Megköszöni polgármester úrnak, hogy megemlítette, rendezvény volt a Falumúzeumban.  

A rendezvény szervezését az Önkormányzat anyagilag is támogatta, illetve az iskola se-

gítségét is köszöni. Úgy érzi méltó módon megemlékeztek Bődi István volt iskolaigazga-

tóról illetve a 30 éves évfordulót is kellően megünnepelték a résztvevők.  

Úgy érzi, a falumúzeum segítségével képet lehet formálni a hosszúpályi lakosok szokásai-

ról, életviteléről. Mindehhez nagymértékben hozzájárult Bődi István munkássága. Az el-

múlt években egyre több iskolai program célozta meg a falumúzeum látogatását, ami úgy 

véli, nagyon fontos. A gyerekek megismerik a település régi képét, a szokásokat, hagyo-

mányokat. A 2016. évben 1 500 000 Ft-os támogatást nyert el a Falumúzeum, melynek 

segítségével folytatódott a fejlődés. Tavaly került sor a fűtésrendszer kiépítésére, azt 

megelőzően vizes blokk, az előtt pedig az elektromos hálózat kiépítése valósult meg. 

Mindez azt szolgálja, hogy emberbarát legyen az épület.   

Jövő évben a nyílászáró-csere van betervezve, illetve a konyha és a tető felújítása.  

A beadott TOP-os pályázat, mely a Vadászház felújítást szolgálná, szintén muzeális vonat-

kozású elemeket tartalmaz. Ha nyer a pályázat nem csak turisztikai lehetőségek tárháza 

bővül a településen, hanem az értékmegőrzés is előtérbe kerül, hiszen az Olga-kert már a 

19. században is nagyon fontos bortermelő terület volt.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a rövid tájékoztatást dr. Bihari-Horváth László muzeológusnak. Ezen napirendi 

pontot tárgyalta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Elnök úr azonban nem 

volt jelen az ülésen, így jegyző úr szólna pár szót.  

 

 

 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. december 15-i rendes ülés jegyzőkönyve 15/33 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A Bizottság tárgyalta a második napirendi pontot, hozzáfűzni valója nem volt. A Bizottság 

elfogadta a beszámolót, és támogatja a megbízási szerződéstervezet elfogadását, mely 

az előterjesztésben található. Megkéri polgármester urat szóljon pár szót.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a szót. Szeretné elmondani miért is volt a Bizottsági ülésen minimális a létszám. A 

Bizottság elnöke, Kiss Csaba képviselő és egyben az általános iskola igazgatója aznap egy 

napos kötelező kurzuson vett részt. Czirinkó Gyula képviselő illetve a Bizottság elnökhe-

lyettese pedig pont jelen ülésen, akkor hagyta el a termet, amikor ezen napirendi ponthoz 

ért a testület.  

Véleménye az, hogy a beszámoló valós tényeken alapszik. Nagyon örül neki, hogy a régi 

épület, mely ma a Falumúzeumnak ad otthont, nem hanyagolódott el. 30 éve lett úgy-

mond felkarolva az épület, kb. 10 éve lett elnevezve. A minősítése nem tájház, hanem fa-

lumúzeum. Ezen minősítésben több a lehetőség arra, hogy pályázatot nyerhessen a falu-

múzeum. A fejlesztések révén most már ősszel, télen vagy akár kora tavasszal is lehet 

rendezvényt szervezni az épületben, hiszen rendelkezésre állnak az alap elvárások: meleg 

víz, fűtés, wc, stb. A Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót és szerződésterveze-

tet. Azonban pár napja több képviselő is észrevételezte – lehetséges, hogy elírás – a szer-

ződéstervezetben a fizetési feltételnél ne január legyen, hanem március 15., amikor az 

első féléves adóbevételek már megérkeznek az Önkormányzathoz. 

 

dr. Bihari-Horváth László 

Szerinte elírás. 

 

Zara András alpolgármester 

Úgy véli, nagyon jó kapcsolatot ápol a település és a testület is dr. Bihari-Horváth László 

muzeológussal. Elmondható, hogy mióta ide került, mindenben segítőkész, s látható 

eredményei vannak munkásságának. A beszámolóból kimaradt egy 400 000 Ft-os tétel, 

mely szintén pályázati forrásból származott, s a falumúzeum kertjét szépítették vele. 

Amit kiemelne, az az, hogy a 11 millió Ft-os tétel elnyerésében nagy szerepe van László-

nak, melynek látható eredményei vannak.  Nem szabad leállni a fejlesztéssel, minden le-

hetőséget meg kell ragadni, közösen. Őszinte lesz, a településen nem tud még egy olyan 

személyről, aki alkalmas lenne erre a feladatra. Tudja, hogy László hosszúpályi gyökerek-

kel rendelkezik, s nevében a Bihari szónak is vonatkozása van. További sikeres, közös 

munkát kíván.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni alpolgármester úr hozzászólását. Kijelenti, hogy ha dr. Bihari-Horváth László nem 

lenne, a falumúzeum se lenne ilyen állapotban. Az, hogy mikor, milyen lehetőség van pá-

lyázati úton, ő figyeli, követi és tartja a kapcsolatot az önkormányzattal és a szakhatósá-

gokkal.  Ahogy alpolgármester úr mondta, Lászlónak hosszúpályi gyökerei vannak. Ez ke-
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veredik szakmájával, ami magyarázza azt a lelkesedést és tenni akarást, amit személyisé-

ge mutat. Megköszöni a 2016. évben végzett munkáját. 

Megkérdezi van-e kérdés a második napirendi ponttal kapcsolatban. Két határozatot kell 

hozni, egyik a jelentésre másik a megbízási szerződésre vonatkozik.  

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a dr. Bihari Szakértő Iroda 2016. évi tevékenységéről szóló 

jelentésről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1 4 9 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t   

a  d r .  B i h a r i  S z a k é r t ő  I r o d a  2 0 1 6 .  é v i  t e v é k e n y s é g é r ő l   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a dr. Bihari Szak-

értő Iroda 2016. évi tevékenységéről szóló jelentést a szóbeli kiegészítésekkel 

elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a dr. Bihari Szakértő Iroda 2017. évi együttműködéséről az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a  d r .  B i h a r i  S z a k é r t ő  I r o d á v a l  t ö r t é n ő  2 0 1 7 .  é v i  e g y ü t t m ű -

k ö d é s r ő l   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy megbízási szerződést köt a dr. Bihari Szakértő Irodával 2017. január 1-

2017. december 31. között az előterjesztés mellékeltét képező megbízási szer-

ződés-tervezet szerint azzal a módosítással, hogy a megbízási díj első felének 

esedékessége 2017. március 15. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására és aláírására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. Döntés a Hosszúpályi helyi építési szabályzatáról szóló 5/2002. (v. 30.) 

rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Berényi András polgármester 

Kéri, hogy ezt a napirendi pontot még tárgyalja meg a tisztelt Képviselő-testület, s azt 

követően következik egy rövid szünet. Átadja a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A rendeletmódosítás azért került a napirendi pontok közé, mert a Kormányhivatal az idei 

évben valamennyi település építési szabályzatáról szóló rendeletet felülvizsgálta. Megál-

lapított bizonyos pontokat, melyeket módosítani kell, melyek az a szakaszok melyeket 

hatályon kívül kell helyezni. 

Magát a módosítást két részre sikerült bontani. Most csak a rendelet módosítása történ-

ne meg. A másik rész, ami főépítészi feladatokat igényel, illetve a településrendezési terv 

módosítását is magával vonná. Ez anyagi ráfordítást is igényelne az önkormányzattól, ezt 

a részét még későbbre lehet halasztani, egészen pontosan 2018. december 31-ig. Tehát 

most csak a rendelet módosítása történne meg, azaz hatályon kívül kellene helyezni olyan 

szakaszokat, amelyek a magasabb rendű jogszabályokkal ellentétesek.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni jegyző úrnak a tájékoztatást. Átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-

zottság elnökének.  

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a helyi építési szabályzatról szóló 

5/2002. (v. 30.) rendelet módosítását taglaló előterjesztést. Ahogy jegyző úr elmondta 

több változás történt az építési szabályzatban: van, amire eddig kellett építési engedély, 

de már nem kell. A lényeg az, hogy hatályon kívül kell helyezni olyan szakaszokat, ame-

lyek a magasabb rendű jogszabályokkal ellentétesek. Ezt jelenti a módosítás. Két év áll 

rendelkezésre, hogy teljesen átnézze a testület és a szakhatóság az építési szabályzatot, s 

a fennmaradó módosításokat megtegye. A Bizottság támogatja a rendelet módosítás 

megtárgyalását és annak módosítását. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a Bizottság elnökének, hogy ismertette a Bizottság javaslatát. Kérdést intéz dr. 

Széles Szabolcs jegyző úr felé, melyben az után érdeklődik, hogy lehet-e már tudni a mó-

dosítás költségét, mely az önkormányzatot terheli.  

 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. december 15-i rendes ülés jegyzőkönyve 18/33 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Jóval 1 millió Ft feletti összegről van szó. Tudomása szerint pontosan emiatt kapott az 

összes település haladékot. Két év van rá, hogy a forrást megtalálja az önkormányzat.  

 

Berényi András polgármester 

2018-ig van még bő 2 év. Van olyan információja ezzel kapcsolatban, mely szerint, ha oda 

kerül a sor, ismerve az önkormányzatok anyagi helyzetét, azok állami segítségre számít-

hatnak. 

További hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsájtja a harmadik napirendi pontot. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi helyi építési szabályzatáról szóló 5/2002. (v. 30.) 

rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

  

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2016. (XII. 16.) rendelete  

a helyi építési szabályzatról szóló 5/2002.(VI.30.) rendelet módosításáról 
 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védel-

méről szóló 1997. évi LXXVIII. tv-ben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatkör-

ében eljárva, a Helyi építési szabályzatról szóló 5/2002.(V.30.) rendeletet (továbbiakban: 

R.) a következőképpen módosítja:  

 

 

1.§ 

 

(1) Hatályát veszti a R. 4. §-ának (3) bekezdése: 

 (3) Az építési övezetek (övezetek) határai - a telekalakítási szabályok megtartása 

mellett – csatlakozó telkek esetén pontosíthatók.  

 

 Minden olyan esetben, amikor az övezethatár, vonalas jelölése a szabályozási ter-

ven egyértelmű telekhatárral, vagy mérettel nincs megadva, vagy telekvégen lett ki-

jelölve, a telekalakítás során a következő elvet kell követni: 

A telekalakítás során az utca felöl szabályozott építési övezetre előírt legkevesebb 

telekmélységet kell legalább megtartani, ezzel együtt az ellentétes oldalon (a telek 

másik végén lévő utca felöl) is biztosítani kell az övezet szerinti legkevesebb telek-

mélységet. Ezen elv, illetve szabály megtartásával, a telek tényleges mélysége sza-

badon, igény szerint választható meg. 
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(2) Hatályát veszti a R. 5/2. §-ának (4), (6) és (7) bekezdése: 

 (4) Az előkertekre kialakítására vonatkozó szabályokat, jelen építési szabályzat az 
övezetek részletes előírásai között szerepelteti. 

(6) A meglévő lapos tetős épületekre, a meglévő építménymagasság növelése nél-
kül, abban az esetben is engedélyezhető magas tető építése, ha az épület meglévő 
magassága nagyobb, mint az övezetben megengedett érték. 

(7) A Csatornával ellátott területen a közművesítettség előírt mértékétől függetle-
nül kötelező szennyvízhálózatra való rákötés. 

 

(3) Hatályát veszti a R. 5/3. §-ának (4) bekezdése: 

(4) Az övezeti előírásoknak nem megfelelő helyen lévő épületeket helyben vissza-
építeni nem szabad. A telek beépítettségéhez az ilyen elhelyezkedésű épületeket 
is számításba kell venni. 

 

(4) A R. 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(3) Valamennyi lakóterületen gondoskodni kell a keletkező szennyvizek és csapa-
dékvizek elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről.  

A beépítésre szánt építési övezet/belterületi övezeteket legalább részleges közmű-
vesítéssel kell ellátni az OTÉK 8. §. 2/b. szerint.  

Beépítésre nem szánt terület/Külterületi övezeteket legalább részleges közművesí-
téssel kell ellátni az OTÉK 8. §. 2/b. szerint. 

 

(5) Hatályát veszti a R. 7. §-ának (4) bekezdése: 

(4) Terepszint alatti építmény (létesítmény) – a közművek és építményeik kivéte-

lével - az építési helyen meghatározott maximális beépítési százalékig helyezhető 

el. 

 

(6) Hatályát veszti a R. 8/1. §-ának (3), (11) és (14) bekezdése: 

(3) Az építmények üzemeltetése során az épületen kívüli tevékenység zajszintje nem 
haladhatja meg az övezetre előírt határértéket. 

(11) A beépítésre szánt területeken a terepszint alatti építmények (létesítmények) 
elhelyezését, és annak szabályait az OTÉK határozza meg. Terepszint alatti építmény 
(létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével – a felépítmény beszámításá-
val az építési helyen meghatározott maximális  beépítési százalékot nem lépheti túl. 

(14) Állattartásra szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken 
elhelyezhetők a védőtávolságok betartásával, amelyeket az állattartásról szóló helyi 
önkormányzati rendelet határoz meg. Hosszúpályi Önkormányzat Állattartásról szó-
ló rendelete megállapításáig az említett követelményeket az egészségügyi szakha-
tóság eseti előírása alapján kell  meghatározni  az OTÉK 36.§. (5) bekezdés értelmé-
ben.  
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(7) Hatályát veszti a R. 8/2.§-ának (2), (3) és (9) bekezdése: 

(2) Az OTÉK 13.§. (3.) bekezdés alatt felsorolt kivételesen elhelyezhető építmények 
közül  nem helyezhető el   üzemanyagtöltő, valamint a terület rendeltetésszerű 
használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény sem.    

(3) Az építmények üzemeltetése során az épületen kívüli tevékenység zajszintje 
nem haladhatja meg az övezetre előírt határértéket. 

(9) A beépítésre szánt területeken a terepszint alatti építmények (létesítmények) 
elhelyezését, és annak szabályait az OTÉK határozza meg. Terepszint alatti épít-
mény (létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével – a felépítmény be-
számításával az építési helyen meghatározott maximális beépítési százalékot nem 
lépheti túl. 

 

(8) Hatályát veszti a R. 9.§-ának (9) bekezdése: 

(9) A beépítésre szánt területeken a terepszint alatti építmények (létesítmények) 
elhelyezését, és annak szabályait az OTÉK határozza meg. Terepszint alatti épít-
mény (létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével az építési telken 
meghatározott max. beépítési százalékot nem lépheti túl. 

 

(9) Hatályát veszti a R. 10.§-ának (3) bekezdése: 

(3) Hosszúpályi Nagyközség ipari gazdasági területein a belterületi lakóterületeket 
jelentős mértékben zavaró hatású gazdasági tevékenység nem engedélyezhető. 

 

(10) Hatályát veszti a R. 15.§-ának (5) bekezdése: 

 (5) A KÜL-8 övezetben betartandó külön szabályok:  

a.) Az övezeten belül, gyep művelési ágban nyilvántartott, a szabályozási 
terven külön megjelölt területek felhasználásakor, az itt nyilvántartott vé-
dett növények élőhelyének megőrzése érdekében a HNP (törvényileg biz-
tosított) eseti előírásait is szükséges betartani. 

 

(11) A R. 15.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(7) A KÜL-8 övezetre vonatkozó külön szabályok: 

 A KÜL-8 -jelű alövezetben az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott tevékenysé-
gek számára helyet adó építményeken kívül elhelyezhető, illetve kialakítható: 

- lovarda, ill. a ló tartás építményei 
- tanya, turisztikai funkciókkal kiegészítve) 
- a területet üzemeltető, ill. tulajdonos számára szolgáló lakás (lakóépület) 
- Környezetet nem zavaró hatású, bemutató jellegű kis létszámú állattartás számá-

ra szolgáló építmények. 
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(12) Hatályát veszti a R. 16.§-ának (2), (6), (7), (8) és (9) bekezdése: 

(2) A közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési területeket, a nyomvonalas 
elemek közül az utak szélességét, a közműelhelyezési sávokat és védőtávolságai-
kat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 6.§-a és 4. melléklete szerint biztosítani 
kell. 

(6) Az utak építési területszélességének kiszabályozását az úttengelytől egyenlő 
mértékben  kell elvégezni. Ez alól kivételek a vasúttal, közcélú csatornával, termé-
szeti védettséggel rendelkező területekkel, illetve országos és helyi védettségű 
épületekkel, telkekkel szomszédos utak, ahol a szabályozási szélességet e terüle-
tek határától kell kimérni. 

(7) Vasúti területekre jelen szabályzat csak közforgalmú vasút építményeinek elhe-
lyezésére szolgáló területeket jelöl meg. Az OTÉK 36.§ (7) bekezdése szerinti védő-
távolságon belül magasépítményeket csak az illetékes közlekedési hatóság bevo-
násával lehet elhelyezni. 

(8) Közút és vasút szintbeli kereszteződéseinél a rálátási háromszög területébe – a 
30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet 32.§-a szerintiek szerint lehet építményeket elhe-
lyezni és fát, növényzetet ültetni, termeszteni. A rálátási háromszög területét a 
20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet II. függeléke szerint kell meghatározni. 

(9) A tűzoltó gépjárművek részére az 595-1 Nemzeti Szabványban előírt fordulási 
lehetőség, két nyomsáv szélességű szilárd burkolatú út biztosítása szükséges. Az 
ipari terület fejlesztése során gondoskodni kell legalább két nyomsáv szélességű, 
szilárd burkolattal ellátott közlekedési út kiépítéséről – amelynek alkalmasnak kell 
lennie tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. Lé-
tesítésre kerülő tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási he-
lyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon 
maradjon. 

 

 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2016. december 16. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés idő-

pontja 2016. december 17. napja. 

 

  Berényi András dr. Széles Szabolcs 
              polgármester jegyző 

 

 

Berényi András polgármester 

10 perc szünetet rendel el. 
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4. Beszámoló a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat működéséről 

Előadó: Kovács Nagy Tímea intézményvezető 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Megérkezett Tollas Vince őrsparancsnok. Visszaérkezik Czirinkó Gyula képviselő, 9 fő képvi-

selő van jelen. 

 

Berényi András polgármester 

A szünet után újra köszönti a megjelenteket. Következő napirendi pont a Hosszúpályi 

Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről készült beszámoló 

tárgyalása. Megkérdezi Kovács Nagy Tímea intézményvezetőt kíván-e szóbeli kiegészítés-

sel élni, vagy csak a felmerülő kérdésekre válaszol.  

 

Kovácsné Nagy Tímea intézményvezető 

Szeretne egy pár szót szólni. Először is köszönti polgármester urat, alpolgármester urat 

és a tisztelt Képviselő-testületet. Ez úton szeretné megköszöni munkatársai és saját ne-

vében a múlthéten készhez kapott jutalmat. A továbbiakban a felmerülő kérdésekre vála-

szol.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a dicsérő szavakat. A költségvetés úgy alakult, hogy lehetősége nyílt a Képviselő-

testületnek arra, hogy megszavazzanak az Önkormányzat által működtetett intézmények 

dolgozóinak egy kisebb összegű jutalmat. Az intézményvezetők feladata volt eldönteni 

mi alapján történjen annak szétosztása. Kiemeli, hogy a közfoglalkoztatottak nem tartoz-

tak ebbe a csoportba, csak is a státuszban lévő dolgozók: közalkalmazottak, köztisztvise-

lők. Reménykedik, hogy jövőre is lesz lehetősége az önkormányzatnak jutalomban része-

síteni dolgozóit. Átadja a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 

 

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

Úgy érzi, nem kell részletezni a beszámolót a képviselők előtt, hiszen mindenki látja, ta-

pasztalja a leírtakat a településen. A lakosság tájékoztatása végett azonban szükségesnek 

érez pár információ ismertetését. 

Változások voltak az elmúlt évben, már ami a Családsegítőt és Gyermekjóléti Szolgálat 

illeti. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe 

2016. évben Sáránd, Tépe és Monostorpályi települések. Gesztortelepülés tehát Hosszú-

pályi. Szembetűnő adatok, melyet intézményvezető asszony is bővebben taglalt, hogy 

Hosszúpályiban 115 esetben van/volt életviteli probléma. A környező településeken jóval 

alacsonyabb ez az érték. Kimagasló továbbra is az iskolai igazolatlan hiányzások száma 

(39 db). Az iskolaigazgatóval együtt kérték a háziorvosokat, hogy ne adjanak ki igazolást, 

ha nem indokolt. Úgy véli az intézményvezető és a dolgozók is arra törekednek, hogy mi-
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nél több esetben tudjanak tényleges megoldást találni. A képviselők nevében mondja, 

hogy a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nagyon jó kap-

csolatot épített ki az intézmények között, működik a jelzőrendszer mind az iskolában, 

mind az óvodában. A dolgozók megpróbálnak minden esetet megoldani, segítséget nyúj-

tani. 

A jövőben a finanszírozás kérdése az, amit meg kell oldani. Nem akar senkit sem elijeszte-

ni, nem az a célja, tehát nem lesznek elbocsájtások mielőtt azt hinnék az emberek.  

Megköszöni intézményvezető asszonynak ez éves munkájukat, s kíván további sikeres 

munkát. A Bizottság a beszámolót megtárgyalta, s javasolja annak elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 

Az elmondottakat annyiban egészíti ki, hogy ténylegesen vannak finanszírozási problé-

mák a három önkormányzat részéről. Az önkormányzatok megállapodtak abban, hogy 

negyedévente fizetik a rájuk eső hányadot – kiegészítő támogatás –, mely a működést 

biztosítja. A gazdálkodásvezetőtől tudja, hogy már szeptemberben jelentős elmaradásai 

voltak a csatlakozó önkormányzatoknak. Azóta kiállításra kerültek a felszólítások, azon-

ban az óta sem történt utalás az szóban forgó önkormányzatok felől. Telefonon próbált 

tovább lépni az ügyben, beszélt a polgármesterekkel, hogy ha nem történik változás, 

2017. januártól nem kíván együttműködni Hosszúpályi település önkormányzata velük. 

Ígéreteket kapott, nem tudja, mi lesz a vége. Elvileg hamarosan megérkezik a 3,5 millió Ft, 

ami nem kevés összeg. Egyrészt megérti a polgármester kollegákat, húzzák-vonják a fize-

tést, ameddig lehet. Azonban arról megfeledkeznek, hogy a munka 80-90%-át itt, Hosszú-

pályiban végzik el. Most hagy egy kis időt, hátha megérkezik az utalás. Ha nem, élni fog az 

önkormányzat az inkasszóval, mint lehetőséggel, mely az aláírt szerződésben szerepel. 

Nyilván ez okozna némi feszültséget, de a feszültség okozója az nem Hosszúpályi önkor-

mányzata. Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a negyedik napirendi pontot.  

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat működéséről szóló beszámolóról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a  H o s s z ú p á l y i  M i k r o t é r s é g  C s a l á d s e g í t ő  é s  G y e r m e k j ó l é t i  

S z o l g á l a t  2 0 1 6 .  é v i  s z a k m a i  b e s z á m o l ó j á r ó l   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi 

Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységé-

ről szóló jelentést a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal  
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5. Beszámoló a tanyagondnoki tevékenységről  

Előadó: Bardovics Attila tanyagondnok  

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Berényi András polgármester 

A tanyagondnoki tevékenységről szóló beszámoló készítőjét, Bardovics Attilát megkér-

dezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Bardovics Attila tanyagondnok 

Nem él a lehetősséggel. Ha kérdés lesz, szívesen válaszol. 

 

Berényi András polgármester 

E napirendi pontot tárgyalta és véleményezi a Szociális és Egészségügyi Bizottság, így 

átadja a szót a Takács Attila elnöknek. 

 

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

A Bizottság úgy véli, hogy a beszámoló hűen igazolja azt, amit Bardovics Attila tanya-

gondnok nap mint nap tesz. Megemlíti, hogy Szulyovszky Menyhért doktor úr és egyben 

képviselő, mikor még nem ismerte Attila személyét, tartott attól, hogy vajon sikerül-e 

olyan jó tanyagondnokot találni, mint az elődje volt. Az első év után, már mindenki láthat-

ta, hogy igen, sikerült a megfelelő munkaerő megtalálása. Külterületi részek tartoznak a 

tanyagondokhoz, mint pl. Szabótiszta, Messzelátó- Sóstó, Szalmás tanya, de a települé-

sen belül is tartja a kapcsolatot az intézményekkel, segít, ahol szükség van rá. Személye-

sen is látta, hogyan is viszonyulnak hozzá az emberek. Mindenkihez van pár jó szava, érzi 

és meg is érti a különböző problémákat. Neki, mint Bizottság elnökének, ez a legfonto-

sabb. Megköszöni Bardovics Attila tanyagondnoknak eddig munkáját. A Bizottság javasol-

ja beszámoló elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Mielőtt megnyitja a vitát, elmondja véleményét. Úgy gondolja, ha Bardovics Attila tanya-

gondnok nem végezné jól a dolgát, nem lenne ennyi kliense. Maximális létszámmal dol-

gozik, ennél több embert nem igazán tudna ellátni megfelelően. Megbízható, hiszen idő-

re viszi ki az ételt, pénzt bíznak rá az idősek, hogy vegye meg a kiírt gyógyszereket. Egy 

panasz nem volt még rá. Pozitív megerősítés viszont annál több. Ennek nagyon örül. A 

Polgármesteri Hivatal nevében is köszöni munkáját, további sikeres munkát és együttmű-

ködést kíván.  

 

Zara András alpolgármester 

Véleménye az, hogy a beszámoló nem hűen ábrázolja a tanyagondnok feladatait. A való-

ságban sokkal több mindent el kell lásson, hiszen több területre kiterjed feladatköre. Kö-
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szöni ez éves munkáját, s azt is, hogy a több milliós értékű járműre, mint munkaeszközre, 

nagyon odafigyel.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja harmadik napirendi pontot. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a tanyagondnoki szolgálat beszámolójáról az alábbi határoza-

tot hozta: 

 

 

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

a  H o s s z ú p á l y i  N a g y k ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t  t a n y a g o n d n o k i  

s z o l g á l a t á n a k  2 0 1 6 .  é v i  s z a k m a i  b e s z á m o l ó j á r ó l   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

tanyagondnoki szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót 

a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. Döntés lakcím létrehozásáról a 0906/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozá-

sában 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Berényi András polgármester 

Felkéri dr. Széles Szabolcs jegyző urat, hogy foglalja össze röviden a lakcím létrehozásáról 

szóló előterjesztést.  

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Köszöni a szót. Lakossági kérés érkezett a 0906/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában, 

mely tanyaként funkcionál. A tulajdonosok szeretnének lakcímet létesíteni az ingatlanon, 

melynek feltétele, hogy a Képviselő-testület az eddig még névvel nem rendelkező terüle-

tet elnevezze. Ezt az elnevezést lehet felvinni a lakcímnyilvántartásba. Ezt követően tör-

ténhet meg a bejelentkezés. Nem titkos, a tulajdonost Máriás Károlynak hívják, így – ve-

zetéknevéből kiindulva – javaslata az elnevezést illetően nem más, mint „Máriás-tanya”. 

Ezen napirendi pontot tárgyalta és véleményezte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-

zottság. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a tájékoztatást jegyző úrnak. Átadja a szót Szabó István elnök úrnak. 

 

Szabó István Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta Máriás Károly kérvényét, s támogatja a Máriás-tanya elnevezés felvi-

telét a lakcímnyilvántartásba, valamint lakcím létrehozását 0906/1 hrsz. ingatlanon.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez.  

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – lakcím létrahozásáról az alábbi határozatot hozta: 
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1 5 3 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  

a  H o s s z ú p á l y i  N a g y k ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t  t a n y a g o n d n o k i  

s z o l g á l a t á n a k  2 0 1 6 .  é v i  s z a k m a i  b e s z á m o l ó j á r ó l   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Hosszúpályi külterület 0906/1. hrsz. alatti ingatlan elnevezése a jövő-

ben Máriás-tanya, mely jelen határozatot követően bekerülhet a központi 

címregiszterbe. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. Különfélék 

 

 

Berényi András polgármester 

Két napirendi pont található a Különféléken belül. Az első előterjesztés „Döntés a 2017. 

évi mezőgazdasági fóliás termesztés járási Start munkaprogram jóváhagyásáról”. Előadó 

Zara András alpolgármester úr. Tárgyalta és véleményezte a Pénzügyi és Településfejlesz-

tési Bizottság. Átadja a szót Zara András alpolgármester úrnak. 

 

Zara András alpolgármester 

Köszöni a szót. Elmondja, hogy Létavértesen a Start programmal kapcsolatos egyezteté-

sen javaslatot tettek az illetékesek, hogy a jelenleg folyó Szociális Földprogramot fel le-

hetne váltani a mezőgazdasági Start munkával. Mérlegelni kellett. A Szociális Földprog-

ram elég gyenge lábakon áll, ezért úgy döntöttek, hogy összeállítanak egy Start közmun-

ka programot. Reméli, hogy elfogadják az illetékesek a javaslatot, ugyanis a szűk 1 ha terü-

leten folyamatosan zajlott és zajlik a növénytermesztés. Emellett más terület felé is le-

hetne orientálódni. A programba bekerült a gépvásárlás, mint opció. Jelenleg egy kistrak-

torral rendelkezik a Szociális Földprogram. A cél az lenne, hogy minél nagyobb géppark 

épüljön ki a program keretében. Kb. 9 700 000 Ft az a keret, amit dologi kiadásokra köl-

teni lehet, pl. vetőmagra, eszközre és egyéb anyagokra. Ehhez szükséges a Képviselő-

testület jóváhagyása. Úgy véli, ezek a Start programok nagyon sokat hoznak a település-

nek, idén kb. 30 millió Ft-ot. Reméli jövőre még sikeresebb lesz a végkimenetele.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a rövid tájékoztatás. Átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökének, Szabó István elnök úrnak. 

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta e napirendi pontot is. Javasolja az előterjesztés elfogadását, azaz, 

hogy 2017-ben 13 fővel vegyen részt az önkormányzat a mezőgazdasági Start munkában.  

 

Berényi András polgármester 

A Bizottság tehát támogatja a mezőgazdasági Start munkában való részvételt, 13 fővel. A 

létszám azért ennyi, mert a költségvetés ennyi fő alkalmazását teszi lehetővé.  

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja a napirendi pontot. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a 2017. évben a mezőgazdasági fóliás termesztés című járási 

start program indításáról az alábbi határozatot hozta: 
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1 5 4 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  

a  2 0 1 7 .  é v i  m e z ő g a z d a s á g i  f ó l i á s  t e r m e s z t é s  S t a r t  m u n k a -

p r o g r a m  j ó v á h a g y á s á r ó l   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 2017. évben a mezőgazdasági fóliás termesztés című járási start prog-

ram indítását 13 fő alkalmazásával elfogadja és jóváhagyja.  

A képviselőtestület felhatalmazza a alpolgármestert a kérelem benyújtására 

és a kérelem pozitív elbírálása esetén a program megvalósítására a szükséges 

beszerzési eljárások megindításával. 

Felelős: ZARA ANDRÁS alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Berényi András polgármester 

A Különféléken belül következő napirendi pont az alapító okiratok módosítása, a Polgár-

mesteri Hivatal, a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde, a Roma Nemzetiségi Óvoda 

valamint a Szociális Szolgáltató Központ esetében. Minden intézmény esetében be kellett 

kerülnie az alapító okiratba a nevesített közfoglalkoztatási programoknak az ellátandó 

feladatok közé. Megkérdezi jegyző urat, kíván-e szólni pár szót ezzel kapcsolatban.  

 

dr. Széles Szabolcs jegyző úr 

Gazdaságvezető asszonnyal nézte az alapító okiratokat, s ekkora szembesültek azzal, 

hogy vannak olyan kormányzati funkciók, szaknéven szakfeladatok, melyet könyvelnek, 

de jelenleg nincsenek benne az alapító okiratokban. A probléma elkerülése végett szük-

séges a gyors módosítás.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a tájékoztatást jegyző úrnak. Kérdést intéz szintén jegyző úrhoz, hogy intézmé-

nyenként kell-e elfogadni az előterjesztéseket. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző úr 

Külön határozat kell, intézményenként.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a választ. Tehát intézményenként kell haladni. Hozzászólás hiányában szavazásra 

bocsájtja a napirendi pontokat. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról az 

alábbi határozatot hozta: 
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1 5 5 / 2 0 1 6 .  ( X I I .  1 5 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Polgármesteri  Hivatal Alapító Okiratát Módosító 

Okirat elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy elfogadja a Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Módosító 

Okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő:azonnal 

 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosításáról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a Hosszúpályi Egységes Óvoda -Bölcsőde Alapító Okiratát Mód o-

sító Okirat elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy elfogadja a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratát Mó-

dosító Okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő:azonnal 

 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratát Mód o-

sító Okirat elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy elfogadja a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratát Mó-

dosító Okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő:azonnal 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítá-

sáról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító O k-

irat elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy elfogadja a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Ok-

iratot az előterjesztés szerinti tartalommal. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő:azonnal 

 

 

Berényi András polgármester 

Lenne még egy napirendi pont a Különféléken belül, ami személyére, mint polgármester-

re vonatkozik. Ez előtt néhány évvel csökkent a polgármesteri fizetés, így neki is. Most 

látszik normalizálódni a helyzet, ugyanis a Kormány szerinte jogos érvvel, de emelni fogja 

a polgármesteri fizetést. Az érv az az, hogy egy 650 fős település esetében, ahol társa-

dalmi munkában végzi feladatát a polgármester napi 1 órában, az nem dolgozik annyit, 

mint egy 5000-7000 fős település polgármestere. A fizetésben is érződnie kell az eltérés-

nek, így kategorizálták azt. Az államtitkári fizetés 20-40-60-80 %-a lesz a polgármesteri 

fizetés, lakosságszámhoz kötve. Hosszúpályiban 6002 fő a lakosságszám, így az 5000-

10 000 lakosságszámhoz tartozó fizetés illeti meg, azaz az államtitkári fizetés 60%-a, ez 

kb. valamennyivel több, mint nettó 300 000 Ft/hó.  

Jó híre van, a Kormány a köztisztviselők béremelésével is foglalkozik. Reméli, mindez ha-

marosan meg is valósul. Átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnö-

kének, Szabó Istvánnak. 

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke  

A Bizottság hatáskörébe tartozik a polgármesteri jutalom összegére tett javaslattétel, 

annak előterjesztése, véleményezése. Nettó 150 000 Ft összegű egyszeri jutalomra tett 

javaslatot a Bizottság. Felkéri polgármester urat – mivel saját ügyében nem dönthet – 

adja át a szót Zara András alpolgármester úrnak, hogy az ülés vezetését átvehesse.  

 

Berényi András polgármester 

Felkéri Zara András alpolgármester urat, hogy jelen napirendi pont esetében, vegye át 

tőle az ülés vezetését.  
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Zara András alpolgármester 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztését Szabó István elnök úr el-

mondta. Megkérdezi van-e hozzászólás vagy vélemény. Hozzászólás hiányában szavazás-

ra bocsájtja a napirendi pontot, s kijelenti, hogy a szavazás után visszaadja Berényi András 

polgármester úrnak az ülés vezetését.  

 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 

tartózkodással a polgármesteri jutalomról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

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

polgármesteri jutalomról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 

hogy 2016. évi munkájáért Berényi András polgármestert nettó 150.000,- Ft 

jutalomban részesíti. 

Felhatalmazza az alpolgármestert a jutalom utalványozására. 

Felelős: ZARA ANDRÁS alpolgármester 
Határidő:azonnal 

 

 

Berényi András polgármester 

Nagy tisztelettel köszöni meg a Képviselő-testület számára a jutalmat. Véleménye az, 

hogy a gesztust kell nézni, nem az értéket. Megkérdezi van-e hozzászólás a Különféléken 

belül. 

 

Tollas Vince őrsparancsnok  

Úgy véli évek óta nagyon jó a kapcsolat a rendőrség és az Önkormányzat között. Reméli, 

ebben változás nem lesz. Szeretné megköszönni a rendőrség épületének belső felújítását, 

mely még jelenleg is folyamatban van. A vizes blokk félkész állapotban van, de ha az lezá-

rul, úgy érzi, kollégái végre emberibb környezetben dolgozhatnak. Ez úton kíván minden-

kinek kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog újévet.   

 

Berényi András polgármester  

Köszöni Tollas Vince őrsparancsnoknak a dicsérő szavakat.  

Szeretné megköszönni a Képviselő-testületnek ez éves munkájukat. Külön köszönet a 

javaslatokért, építő jellegű kritikákért. Köszöni munkájukat a bizottsági tagoknak, az in-

tézményvezetőknek szintén. Köszönet illeti dr. Széles Szabolcs jegyző urat, a Polgármes-

teri Hivatal vezetőjét. Megkéri, adja át köszönetét a hivatali dolgozóknak. Végezetül 





1. Polgármesteri jelentés 

 

1.1 Az Irinyi József Általános Iskola vezetése és Szülői Munkaközössége „Jótékonysági Bált” 

szervezett 2016. november 26-án a Bem József Művelődési házban. 

1.2 A Hosszúpályi Római Katolikus egyház Templom Búcsút tartott 2016. november 27-én a 

Hosszúpályim római katolikus templomban.     

1.3 A Derecske - Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 2016. november 28-án tartotta 

meg az év utolsó társulási tanácsülését Derecskén.  

1.4 A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulása a Társulás soron következő ülését 

2016. november 30-án tartotta meg a debreceni irodájában.  

1.5 A Hosszúpályi Viziközmű Társulat megszüntetésével kapcsolatosan Dr. Kiss Mikós ügyvád 

kérésének eleget téve, a Társulat elnökének Zara András elnökúrnak újabb Társulati Tanácsülést 

kellett összehívni 2016. november 30-án.  

1.6 A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Varga László 2016. december 

1-én Taggyűlést hívott össze. A taggyűlés egyetlen napirendi pontja a Kft. törzstőke -emeléséről 

szóló döntés volt. A Közgyűlés egyhangú határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a Kft. a 

törzstőkéjét 200 000 Ft-tal megemeli, melyet a társulni akaró 5 önkormányzat (Mikepércs, 

Hajdúbagos, Hosszúpályi Létavértes és Kokad) egyenlő arányban (azaz 40 – 40 ezer forint  

összegben) megfizet a DHK Kft. részére legkésőbb 2016. december 31-ig. A Kft.- ben 

tulajdonosi részarányt szerzett 5 település önkormányzata úgy határozott, hogy az 5 település 

közös képviseletével Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának  polgármesterét Berényi 

Andrást bízza meg.  

1.7 A Debreceni Vízmű Zrt. 2016. december 1-én rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés döntött 

arról, hogy a Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátásával Ányos József urat bízza meg 2016. 

december 2-től – 2020. május 31-ig. Mivel a kinevezés Alapszabály és SZMSZ módosítást is 

igényel, ebben is döntött a rendkívüli közgyűlés.  

1.8 A 2017 évre vonatkozó Járási Start munka tervezésével kapcsolatban egyeztetés történt 2016. 

december 2-án Létavértesen. Az egyezetésen jelen voltak: a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője, a Derecske Járási Hivatal 

Közfoglalkoztatási Osztályvezetője, a Létavértesi Munkaügyi Osztály munkatársa. Hosszúpályi 

Nagyközség Önkormányzatát Zara András alpolgármester úrral együtt képviseltük.  

1.9 A Népkonyhai Szolgáltatás beindításához szükséges, terem bérleti díjra vonatkozó Bérleti-

szerződés aláírásra került. A szolgáltatás előre láthatólag 2016. dec. második felében elindul.    

1.10  A Hosszúpályi és Monostorpályi földtulajdonosok részére, 2016. december 5-én Földtulajdonosi 

Gyűlés került összehívásra a Hosszúpályi Művelődési Ház kultúrtermébe. A földtulajdonosok 

döntöttek a közös képviselő személyéről. A közös képviselő Bostyán János lett. Döntés született 

arról is, hogy a Vadász Társaság a földtulajdonosoknak évente hektáronként 50 Ft-os haszon-

bérleti díjat fog fizetni. A Vadászati Törvény módosítása miatt, a haszon – bérleti jog időtartalma 

10 évről 20 évre módosult, a szavazati joggal rendelkező, gyűlésen résztvevők a törvény 

módosításához igazodva a 20 évre szóló „Haszonbérleti Jog” megszavazása mellett döntöttek.  

1.11  A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának honlapja elavult és nehézkes a három szereplő 

bevonásával történő üzemeltetése. Egy új, minden elvárásnak megfelelő honlap megszerkesztése 

elengedhetetlen. A referencia munkákat megismerve és árajánlatot kérve Megbízási- Szerződést 

írtam alá a „Jelen Web” vállalkozóval.  



1.12  A Hosszúpályi Életfa Művészeti Egyesület 2016. december 9-10-én rendezte meg a Bem József 

Művelődési Ház kultúrtermében, az V. Luca napi vásár-bemutatót.  

1.13  Ugyanezen a napon lett megrendezve a „30 éves a Bődi István Falumúzeum – Emlékezés a 85 

éve született Bődi István iskolaigazgatóra” című rendezvény.  

1.14  Az önkormányzatunk, a Hosszúpályi Kapu u.2/B számú, végrehajtási eljárás alatt lévő ingatlant 

még ez év nyarán megvásárolta. Az ingatlanból a volt tulajdonos 2016. november 29-30-án 

kiköltözött.  

1.15  A külterületi önkormányzati utak karbantartására vonatkozó egyeztetéseket 2016. december 1-

én, a pályázatíró cég ügyvezetőjével és munkatársaival tovább folytattam. Hamarosan el kell 

kezdenünk a tervek elkészítetését, amelyet nyílván meg kell előznie a felújításra szánt utak pontos 

meghatározásának. A pályázat I. ütemének beadási határideje 2017. február 6-a.  

1.16  A végelszámolás alatt lévő Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2016. december 13-án 

tartja a soron következő közgyűlését. A napirendi pontok között szerepel: az üzleti év mérlegének 

elfogadása, a labor eszközök esetleges eladása és a végelszámoló tájékoztatója az elmúlt 

időszakról.      
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MUNKABESZÁMOLÓ ÉS MUNKATERV  

(2016-2017) 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A következőkben szeretném ismertetni a Bődi István Falumúzeum szakmai feladatellátásáról szóló 

2016. évi munkabeszámolómat és 2017. évi munkatervemet. Munkámat az 1997. évi CXL. törvény 

és a szaktudományos irányelvek szerint, folyamatosan láttam el. Célom, hogy a 2017. évben is foly-

tassam a falumúzeum fejlesztését és minél több pályázati támogatást szerezzek a kulturális örökség 

méltó gondozásához.  

 

1. Munkabeszámoló – 2016  

1.1. Pályázati tevékenység 

2006 és 2016 között több, mint 10,5 millió forint értékű szakmai támogatásban részesült 

a falumúzeum.  

 

év elnyert összeg 

2006 1.000.000 (OKM - infrastruktúra) 

2008 1.430.000 (OKM – vitrinek, kiadvány) 

2011 

390.000 (NKA – vándorkiállítás) 

440.000 (NKA – nyilvántartás, kutatás) 

130.000 (MOKK – őszi programok) 

450.000 (NKA – történeti kiállítás) 

900.000 (ALFA – gazdálkodás kiállítás) 

2012 - 

2013 1.500.000 (ALFA - vizesblokk) 

2014 1.774.000 (KUBINYI - filagória) 

2015 
1.000.000 (KUBINYI – fűtéskorszerűsítés) 

170.000 (Tájházszövetség – rendezvény) 

2016 
1.500.000 (KUBINYI – nyílászárók felújítá-

sa, szabadkémény átépítése) 

Összesen 10.694.000 Ft 

 

2016-ban ismét eredményes lett az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott 

pályázatunk, mellyel 1,5 millió forintot nyertünk a falumúzeum nyílászáróinak felújításá-

ra, a szabadkémény átépítésére, s új kiállítás létrehozására. Ezek megvalósítása a 2017. 

évben várható. A fejlesztésekkel szeretnénk folytatni a 2015-ben megkezdett korszerűsí-

tést, melynek keretében a fűtési rendszer kiépítésére került sor. Már ekkor terveztük az 

épület nyílászáróinak felújítását is, azonban az elnyert támogatás mértéke ezt nem tette 

lehetővé. Éppen ezért idei pályázatunkban egyrészt ezt a tavaly elmaradt fejlesztést sze-

retnénk pótolni, másrészt új állandó kiállítás formájában rekonstruálni kívánjuk az épület 

szabadkéményes konyháját. Utóbbi fejlesztés amellett, hogy egy izgalmas néprajzi téma 
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bemutatását teszi lehetővé, szintén hozzájárul az épület fűtési rendszerének hatékonyabb 

működéséhez, mivel jelenleg a szabadkémény nagy felületen jelentős hőmennyiséget ve-

zet el az épületből. Ennek átalakítása, hőszigetelt kiképzése hozzá fog járulni az épület 

jobb hőtartásához. A deszkakémény további problémája, hogy nem kapott tapasztást, 

vagyis fokozottan tűzveszélyes. Fontos lenne, hogy a szabadkémény újjáépítése úgy va-

lósuljon meg, hogy az mind a néprajzi hiteleség, mind a tűzvédelmi szabályok szempont-

jából kifogástalan legyen. A nyílászárók nem záródnak megfelelően, szigeteléssel egyál-

talán nem rendelkeznek. Éppen ezért szeretnénk megvalósítani a nyílászárók felújítását. 

Műszaki felmérésünk szerint az ablakok többsége faanyag- és vasalatpótlással, illetve ön-

tapadó tömítőprofillal felújítható, utólagosan szigetelhető, de néhány ablak és bejárati aj-

tó teljes cseréjére is szükség van. Ezek szerkezete és anyaga erősen megrongálódott az 

elmúlt 30 évben. Jelen állapotukban alkalmatlanok a fűtésrendszer kiszolgálására, a meg-

felelő hőtartás biztosítására. Mivel az épület országosan védett népi műemlék, ezért a ki-

vitelezésben feltétlenül betartatjuk az örökségvédelmi szabályokat, vagyis a szerkezet és 

a forma vonatkozásában az új elemek az eredeti nyílászárókkal azonosak lesznek. 

A pályázati tevékenység keretében, a „Társadalmi és környezeti szempontból fenn-

tartható turizmusfejlesztés” című TOP-1.2.1-15 azonosítószámú pályázat szakmai pro-

jektötletét is elkészítettem. A pályázat keretében mintegy 50 millió forintból újulna meg a 

vadászház, amely a jövőben bormúzeumként is működne. A támogatás több, mint 80%-a 

felújításra, kevesebb, mint 20%-a pedig A bor kultúrája című új állandó kiállítás létreho-

zását szolgálná. A kiállítás célja az lenne, hogy interaktív és közérthető módon, újszerű 

kiállításokkal, multimédiás eszközök segítségével mutassa be a nyírségi-érmelléki szőlő- 

és borkultúrát. A kiállítás három teremben, hat kiállítás egységgel hat témát dolgozna fel. 

Ezek a következők: 1. A nyírségi és érmelléki borvidékek; 2. Hosszúpályi hagyományos 

borkultúrája; 3. A kádármesterség; 4. Kalandozás a Kárpát-medencei és európai borrégi-

ókban; 5. Bor és az irodalomban és a művészetekben; 6. Bor és gasztronómia: milyen 

ételhez milyen bort igyunk. Az utolsó terem egyúttal átvezetné a látogatót abba a vendég-

látó helyiségébe, amely kávézóként, ajándékboltként, vinotékaként és borkóstoló hely-

ként is működne. A kiállítások termeiben egyedi kivitelű, biztonsági üveges, ledes belső 

világítású, zárható vitrinrendszereket telepítenénk. A szöveges és képes tartalmi elemeket 

a falfelületeken 5 mm habosított műanyag kasírungra helyezett színes nyomatok, a térbe 

belógatott textilnyomatok, és az ablakokra ragasztott egyedileg nyomtatott képes fóliák 

hordoznák, szép kivitelben, egységes színharmóniában. (A nyomatok összesen 60 m2 fe-

lületen jelennének meg.) Az egyik kiállítási egységben két élethű viaszbábú is helyet 

kapna, melyeken megfigyelhető lenne a borkereskedők és boros gazdák egykori viseleté-

nek hiteles másolata. A látogató a Kárpát-medencei kiállítási egységben egy érintőképer-

nyős számítógépen keresztül részletesen tanulmányozhatná az egyes borvidékeket. A 

nyírségi és érmelléki kiállítási egységben archív filmfelvételek vetítésével tennénk érzék-

letesebbé a térség egykor virágzó borkultúráját. A pályázat elbírálás alatt van, megvalósí-

tása 2017-2018-ban várható.  

 

1.2. Muzeológiai tevékenység 

- működési engedély módosítása 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2015 szeptemberében megkezdett szakfel-

ügyeleti ellenőrzéséről 2016-ban kapott hivatalos tájékoztatást az önkormányzat, ennek 

fő megállapítása a következő volt: „A Bődi István Falumúzeum a helyszíni szemle és a 

bemutatott eredmények alapján megfelel a közérdekű muzeális kiállítóhely törvényi fel-

tételeinek. Dicséretes az ott folyó tudományos, muzeológiai tevékenység.” – Cservenyák 
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László, szakfelügyelő. Ugyanakkor a 2006 óta megjelent jogszabály-változások és a fa-

lumúzeumban végzett fejlesztések mégis szükségessé tették a működési engedély módo-

sítását. Ennek megfelelően összeállítottam az ehhez szükséges 14 oldalas adatlapot és 

mellékleteit. A minisztérium elfogadta a módosítást, és 2016 nyarán kiadta az új műkö-

dési engedélyt. Ezzel az ellenőrzési folyamat sikeresen lezárult.  

- műtárgyvédelem 

2016 őszén is fogadtam a Déri Múzeum restaurátorát a falumúzeumban, aki szemlét tar-

tott és méréseket is végzett (páratartalom, etc.). A bejárásra azért került sor, mert a mú-

zeumi törvény szerint a Déri Múzeum köteles biztosítania a kisebb gyűjtemények mű-

tárgyvédelmi felügyeletét. 

- szakmai program 

2016. december 9-én „30 éves a Bődi István Falumúzeum – Emlékezés a 85 éve született 

Bődi István iskolaigazgatóra” címen tartottunk megemlékezést az önkormányzat és az 

iskola jóvoltából. A Bődi Ildikó által kezdeményezett rendezvény keretében rajzpályá-

zat, helytörténeti vetélkedő, az iskola történelem termének Bődi Istvánról való elnevezé-

se, a falumúzeumban emlékező előadások megtartás és koszorúzás gazdagította a prog-

ramot.  

  

2. Munkaterv – 2017 

2.1 Pályázati tevékenység 

A következő évben is intenzív pályázati tevékenységet szeretnék végezni. Célom, hogy 

újból elnyerjük a Kubinyi Program 1-3 millió forint értékű pályázati támogatását. Ezen 

kívül nagy kihívást fog jelenteni a TOP-1.2.1-15 projekt szakmai megvalósítása, vagyis 

a bormúzeum kialakítása az Olga-kertben. 

2.2. Építés-felújítás 

A Kubinyi Program 2017-ben is támogatni fogja az infrastrukturális fejlesztéseket. A fa-

lumúzeum számára fontos lenne a héjazat, vagyis a nádtető cseréje, melyet a 2016-os 

pályázatban is szerepeltettünk, bár végül sajnos nem ezt, hanem a nyílászárócserét tá-

mogatta a minisztérium. Véleményem szerint jövőre ismét meg kell próbálni pályázni a 

tetőcserére, mert a támogatás erre a célra is elnyerhető. 

 2.3. Szakmai tevékenység 

2017-ben fontos feladat lesz a tervezett bormúzeum kiállításainak előkészítése, a hozzá 

szükséges műtárgyak és ismeretek rendszerezése, szövegek és képek szerkesztése, a lát-

vány- és grafikai tervezés. Szintén 2017-ben tervezzük megvalósítani a falumúzeum 

szabadkéményes konyhájának felújítását, ami maga után vonja a konyhai kiállítás újra-

rendezését is. Ha az önkormányzat pályázati forrást talál a magtár felújítására, akkor 

igény esetén abban az épületben is szükségesé válhat néhány kiállítás telepítése. A 

szakmai fejlesztések mellett természetesen folytatom a szaknyilvántartások vezetését, a 

műtárgyak szakmai meghatározását, leírását és lehetőség szerinti bemutatását. Ezzel 

igyekszem garantálni a működési engedély megtartását, hogy minél több pályázaton ve-

hessen részt a falumúzeum.  

 

Mindehhez kérem a tisztelt képviselő-testület támogatását, vagyis hogy 2017-ben is bízzanak meg a 

falumúzeum szakmai gondozásával! 

 

Debrecen, 2016. december 8. 

Dr. Bihari-Horváth László, sk. 

muzeológus 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött egyrészt Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság 

tér 6., képviseli: Berényi András polgármester), mint Megbízó – a továbbiakban: Megbízó –, 

 

másrészt a Dr. Bihari Szakértő Iroda (székhelye: 4024 Debrecen, Haláp u. 2., III./10.; képviseli: 

Dr. Bihari-Horváth László muzeológus; egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 29970527; 

adószáma: 65948280-1-29), mint Megbízott – a továbbiakban Megbízott – 

 

között az alábbi tárgyban, a következő feltételek mellett: 

 

A Szerződés tárgya 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat az alábbi feladat ellátásával: 

A Megbízó fenntartásában működő Bődi István Falumúzeum múzeumszakmai 

gondozása, szakszolgáltatásokkal való fejlesztése. 

Megbízott kötelezettségei 

2. A Megbízott az 1. pontban meghatározott feladat ellátásával biztosítja a helyi muzeális 

értékek összegyűjtését, tudományos feldolgozását, hiteles bemutatását. Végzi a 

gyűjtemények szaknyilvántartását, felkutatja és rendszerezi az ehhez kapcsolódó, kulturális 

értékkel bíró információkat. Végzi a muzeális intézmény álladó és időszakos kiállításainak 

előkészítő munkáit, technikai- és művészeti tervezését, és kivitelezését. Tervezi és irányítja 

a muzeális intézmény által képviselt tudományágak (néprajz, történelem) szakfeladatait, 

témájában az adott településhez kapcsolódó tudományos kutatómunkát végez, szakmailag 

támogatja az intézménybe érkező külső kutatókat. Szerkeszti, gondozza, és kiadja az 

intézmények tudományos és ismeretterjesztő kiadványait. Múzeumi közönségkapcsolati 

tevékenységet folytat. Segíti a Megbízót a muzeális intézmény fejlesztését célzó szakmai 

támogatások megszerzésében és a szakpályázatok megírásában. 

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott feladat ellátása a Megbízó számára a következő, 

államháztartási szakfeladatrend szerinti tevékenységek elvégzését teszi lehetővé: 

- 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, 

- 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység, 

- 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység. 

4. A Megbízott köteles az 1. és 2. pontban meghatározott feladatait a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénynek 

megfelelően ellátni. 

Megbízó kötelezettségei 

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a megbízás szerinti 

tevékenység ellátásáért bruttó 500.000 Ft (azaz bruttó ötszázezer forint) megbízási díj illeti 

meg. 

6. A Megbízó a megbízási díjat két részletben fizeti meg a Megbízott által kiállított számla 

alapján.  A  megbízási  díj  első  50%-áról  a  Megbízott  2017.  január  15-i  esedékességgel,  
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fennmaradó 50%-áról pedig 2017. szeptember 30-i esedékességgel állíthat ki számlát a 

Megbízó felé.  

7. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 14. nap. A Megbízó köteles a 

megbízási díjat a Megbízott ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-76560640 számú 

bankszámla-számára utalni. 

Vegyes rendelkezések 

8. A jelen Szerződés határozott időtartamra jön létre: 2017. év január hó 1. napjától 2017. év 

december hó 31. napjáig terjedően. Megbízott az e Szerződés 1. és 2. pontjában 

meghatározott tevékenységét a jelen pontban meghatározott időtartam alatt folyamatosan 

végzi. 

9. A Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukra jutott 

bármely információt és adatot kötelesek üzleti titokként kezelni, ezen adatokat és 

információkat a másik fél kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem 

szolgáltathatják ki, kivéve, ha arra jogszabály, bíróság vagy más hatóság határozata alapján 

kötelezték.  

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

11. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést, átolvasást és értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Hosszúpályi, 2016. december 16. 

 

 

         p.h.                 

 

 

…………………………………        .......…………………………………     

  Berényi András polgármester                 Dr. Bihari-Horváth László muzeológus 

      Megbízó képviseletében         Megbízott képviseletében 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya ahogyan az az 

előterjesztés mellékleteként kiküldött levélben is olvasható, a Miniszterelnökség 2016. évi 

munkatervében foglaltak alapján törvényességi felügyeleti körében eljárva megvizsgálta az 

önkormányzatok hatályos helyi építési szabályzatát és építési tárgyú rendeleteit. 

 

Vizsgálatuk eredményeképpen megállapították, hogy a helyi építési szabályzatok több ponton 

nem felelnek meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

tv-ben foglaltaknak, amely megalkotása során számos változáson esett már át. 

 

Ennek megfelelően egy részletes tájékoztatást kaptunk a Kormányhivataltól, hogy mely 

pontokon szükséges módosítani, illetve hatályon kívül helyezni a rendelet egyes részeit. 

 

A módosítást, illetve a felsőbbrendű jogszabályhoz igazítást a Kormányhivatal 

hozzájárulásának megfelelően két szakaszban is lebonyolíthatjuk, most első körben a 

főépítészi feladatokat és a településrendezési tervdokumentáció elkészítését nem igénylő 

rendelet módosítást hajtjuk végre, ami lényegében abból áll, hogy hatályon kívül helyezzük a 

felsőbbrendű jogszabályba ütköző szakaszokat, ezt követően pedig 2018. december 31. 

napjáig kell az anyagi hozzájárulást is igénylő módosításokat végrehajtani. 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2016.(XII.16.) rendelete 

 

Helyi építési szabályzatról szóló 5/2002.(VI.30.) rendelet módosításáról 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. tv-ben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatkörében eljárva, 

a Helyi építési szabályzatról szóló 5/2002.(V.30.) rendeletet (továbbiakban: R.) a 

következőképpen módosítja:  

 

1.§ 

 

(1) Hatályát veszti a R. 4.§-ának (3) bekezdése: 

 

 (3) Az építési övezetek (övezetek) határai - a telekalakítási szabályok megtartása mellett 

– csatlakozó telkek esetén pontosíthatók.  

 

 Minden olyan esetben, amikor az övezethatár, vonalas jelölése a szabályozási terven 

egyértelmű telekhatárral, vagy mérettel nincs megadva, vagy telekvégen lett kijelölve, a 

telekalakítás során a következő elvet kell követni: 

A telekalakítás során az utca felöl szabályozott építési övezetre előírt legkevesebb 

telekmélységet kell legalább megtartani, ezzel együtt az ellentétes oldalon (a telek 

másik végén lévő utca felöl) is biztosítani kell az övezet szerinti legkevesebb 

telekmélységet. Ezen elv, illetve szabály megtartásával, a telek tényleges mélysége 

szabadon, igény szerint választható meg. 
 

 



(2) Hatályát veszti a R. 5/2.§-ának (4), (6) és (7) bekezdése: 

 (4) Az előkertekre kialakítására vonatkozó szabályokat, jelen építési szabályzat az 

övezetek részletes előírásai között szerepelteti. 

(6) A meglévő lapos tetős épületekre, a meglévő építménymagasság növelése nélkül, 

abban az esetben is engedélyezhető magas tető építése, ha az épület meglévő magassága 

nagyobb, mint az övezetben megengedett érték. 

(7) A Csatornával ellátott területen a közművesítettség előírt mértékétől függetlenül 

kötelező szennyvízhálózatra való rákötés. 

 

(3) Hatályát veszti a R. 5/3.§-ának (4) bekezdése: 

 

(4) Az övezeti előírásoknak nem megfelelő helyen lévő épületeket helyben 

visszaépíteni nem szabad. A telek beépítettségéhez az ilyen elhelyezkedésű épületeket 

is számításba kell venni. 

 

(4) A R. 7.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(3) Valamennyi lakóterületen gondoskodni kell a keletkező szennyvizek és 

csapadékvizek elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről.  

A beépítésre szánt építési övezet/belterületi övezeteket legalább részleges 

közművesítéssel kell ellátni az OTÉK 8.§. 2/b. szerint.  

Beépítésre nem szánt terület/Külterületi övezeteket legalább részleges 

közművesítéssel kell ellátni az OTÉK 8.§. 2/b. szerint. 

 

(5) Hatályát veszti a R. 7.§-ának (4) bekezdése: 

 

(4) Terepszint alatti építmény (létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével 

- az építési helyen meghatározott maximális beépítési százalékig helyezhető el. 

 

(6) Hatályát veszti a R. 8/1.§-ának (3), (11) és (14) bekezdése: 

 

(3) Az építmények üzemeltetése során az épületen kívüli tevékenység zajszintje nem 

haladhatja meg az övezetre előírt határértéket. 

(11) A beépítésre szánt területeken a terepszint alatti építmények (létesítmények) 

elhelyezését, és annak szabályait az OTÉK határozza meg. Terepszint alatti építmény 

(létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével – a felépítmény beszámításával 

az építési helyen meghatározott maximális  beépítési százalékot nem lépheti túl. 

(14) Állattartásra szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken 

elhelyezhetők a védőtávolságok betartásával, amelyeket az állattartásról szóló helyi 

önkormányzati rendelet határoz meg. Hosszúpályi Önkormányzat Állattartásról szóló 

rendelete megállapításáig az említett követelményeket az egészségügyi szakhatóság eseti 

előírása alapján kell  meghatározni  az OTÉK 36.§. (5) bekezdés értelmében.  

  

 

 

 



(7) Hatályát veszti a R. 8/2.§-ának (2), (3) és (9) bekezdése: 

 

(2) Az OTÉK 13.§. (3.) bekezdés alatt felsorolt kivételesen elhelyezhető építmények 

közül  nem helyezhető el   üzemanyagtöltő, valamint a terület rendeltetésszerű 

használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény sem.    

(3) Az építmények üzemeltetése során az épületen kívüli tevékenység zajszintje nem 

haladhatja meg az övezetre előírt határértéket. 

 

(9) A beépítésre szánt területeken a terepszint alatti építmények (létesítmények) 

elhelyezését, és annak szabályait az OTÉK határozza meg. Terepszint alatti építmény 

(létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével – a felépítmény beszámításával 

az építési helyen meghatározott maximális beépítési százalékot nem lépheti túl. 

 

(8) Hatályát veszti a R. 9.§-ának (9) bekezdése: 

 

(9) A beépítésre szánt területeken a terepszint alatti építmények (létesítmények) 

elhelyezését, és annak szabályait az OTÉK határozza meg. Terepszint alatti építmény 

(létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével az építési telken meghatározott 

max. beépítési százalékot nem lépheti túl. 

(9) Hatályát veszti a R. 10.§-ának (3) bekezdése: 

 

(3) Hosszúpályi Nagyközség ipari gazdasági területein a belterületi lakóterületeket 

jelentős mértékben zavaró hatású gazdasági tevékenység nem engedélyezhető. 

(10) Hatályát veszti a R. 15.§-ának (5) bekezdése: 

 

 (5) A KÜL-8 övezetben betartandó külön szabályok:  

a.) Az övezeten belül, gyep művelési ágban nyilvántartott, a szabályozási 

terven külön megjelölt területek felhasználásakor, az itt nyilvántartott védett 

növények élőhelyének megőrzése érdekében a HNP (törvényileg biztosított) 

eseti előírásait is szükséges betartani. 

 

(11) A R. 15.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(7) A KÜL-8 övezetre vonatkozó külön szabályok: 

 A KÜL-8 -jelű alövezetben az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott tevékenységek 

számára helyet adó építményeken kívül elhelyezhető, illetve kialakítható: 

- lovarda, ill. a ló tartás építményei 

- tanya, turisztikai funkciókkal kiegészítve) 

- a területet üzemeltető, ill. tulajdonos számára szolgáló lakás (lakóépület) 

- Környezetet nem zavaró hatású, bemutató jellegű kis létszámú állattartás számára 

szolgáló építmények. 

 

(12) Hatályát veszti a R. 16.§-ának (2), (6), (7), (8) és (9) bekezdése: 

 

(2) A közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési területeket, a nyomvonalas elemek 

közül az utak szélességét, a közműelhelyezési sávokat és védőtávolságaikat a 

123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet 6.§-a és 4. melléklete szerint biztosítani kell. 

 



(6) Az utak építési területszélességének kiszabályozását az úttengelytől egyenlő 

mértékben  kell elvégezni. Ez alól kivételek a vasúttal, közcélú csatornával, természeti 

védettséggel rendelkező területekkel, illetve országos és helyi védettségű épületekkel, 

telkekkel szomszédos utak, ahol a szabályozási szélességet e területek határától kell 

kimérni. 

(7) Vasúti területekre jelen szabályzat csak közforgalmú vasút építményeinek 

elhelyezésére szolgáló területeket jelöl meg. Az OTÉK 36.§ (7) bekezdése szerinti 

védőtávolságon belül magasépítményeket csak az illetékes közlekedési hatóság 

bevonásával lehet elhelyezni. 

(8) Közút és vasút szintbeli kereszteződéseinél a rálátási háromszög területébe – a 

30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet 32.§-a szerintiek szerint lehet építményeket elhelyezni 

és fát, növényzetet ültetni, termeszteni. A rálátási háromszög területét a 20/1984. (XII. 

21.) KM. rendelet II. függeléke szerint kell meghatározni. 

(9) A tűzoltó gépjárművek részére az 595-1 Nemzeti Szabványban előírt fordulási 

lehetőség, két nyomsáv szélességű szilárd burkolatú út biztosítása szükséges. Az ipari 

terület fejlesztése során gondoskodni kell legalább két nyomsáv szélességű, szilárd 

burkolattal ellátott közlekedési út kiépítéséről – amelynek alkalmasnak kell lennie 

tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. Létesítésre 

kerülő tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, 

hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. 

 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2016. december 16. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés 

időpontja 2016. december 17. napja. 

 

           Berényi András     dr. Széles Szabolcs 

             polgármester                         jegyző 
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Bevezetés    

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata és Monostorpályi Község 

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

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

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

figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakult 2013. július 01-től. 2016. 01.01-től Tépe 

település is csatlakozott a társuláshoz. 

 

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény 64.§. (4) bekezdés szerinti családsegítés és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38.§. és 40.§. (2) bekezdés szerinti 

gyermekjóléti szolgáltatás kötelezően ellátandó feladatait Sáránd, Tépe, Monostorpályi és Hosszúpályi 

településeken. A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető 2016. 

01. 01-től. 

 

Az intézményben a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás korábban külön szervezeti, illetve szakmai 

egységben működött, azonban 2016. január 1-től egy szervezeti egység keretében kell a fenntartónak 

továbbműködtetnie a két szolgáltatást, mint család- és gyermekjóléti szolgálatot.  

 

A 2016. január 01-i hatályba lépő törvényváltozást követően a járásszékhely települési önkormányzat a 

Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központot alakította meg, melynek feladata a járás településein a 

gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek 

védelmére irányuló tevékenységek ellátása (pl. védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe 

vétel, utógondozás stb.) és a speciális feladatok (kapcsolattartási ügyelet, készenléti szolgálat, jogi és 

pszichológiai tanácsadás, családterápia, családkonzultáció) biztosítása. A feladatokat a Központ 

esetmenedzserek és tanácsadók alkalmazásával látja el. 

2016. január 04-én intézményünk a következő 76 fő (46 család) hatósági intézkedés alatt álló gyermek 

iratanyagát adta át a Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központnak.    

 

település védelembe 

vétel 

Ideiglenes 

hatályú 

elhelyezés 

Nevelésbe 

vétel 

Utógondozás 

Hosszúpályi 10gy/8cs 4gy/4cs 42gy/21cs 2gy/1cs 

Sáránd 2gy/2cs 1gy/1cs 9gy/4cs - 

Tépe - - 2gy/2cs - 

Monostorpályi - - 4gy/3cs - 

Összesen: 12gy/10cs 5gy/5cs 57gy/30cs 2gy/1cs 

 

A jogszabályi előírás alapján (gyvt. 32.§. 2. b. és 3. a.) az esetmenedzser bevonja a gyermekvédelmi 

gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetén az egyéni gondozási-nevelési 

terv elkészítésébe  és a gyermekkel és családjával kapcsolatos szociális segítőmunkába a gyermekjóléti 

szolgálatot. Így gyakorlatilag a védelembe vett gyermekek esetében a szociális segítőmunka ellátása 

továbbra is a szolgálat családsegítőinek a feladata együttműködve a központ esetmenedzserével. 

 

Sajnos az intézmények átszervezése és a szakmai szabályzók (protokollok) megjelenése között majdnem fél 

év telt el, így az első félévben a feladatok és kompetencia határok tisztázása a szolgálat és a központ között 

nehézkesen ment. 2016. májusban esetmenedzser váltás történt, ami pozitívabb együttműködést 

eredményezett szolgálatunk és a központ között.  

 

A központ speciális feladatai közül a jogi tanácsadást 1 család esetben Hosszúpályiban, a pszichológiai 

tanácsadást Hosszúpályiban 13 család, Sárándon 13 család, Monostorpályiban 2 család esetben nyújtotta a 

Központ. Tépe településen hiába jeleztük az igényt, nem kapták meg a szolgáltatást.  
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2016. márciustól Hosszúpályiban 2 hetente ingyenes (jogszabályi előírás szerinti esetben) jogi 

segítségnyújtást biztosít Dr. Petkó Mihály a település lakossága számára.  

A négy településen a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének feltételei a következők: 

- A családsegítő szolgáltatás és a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. 

- A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele történhet észlelő és jelző rendszeren 

keresztül 

- Az intézményt közvetlenül felkereshetik mindazok a társulás területén élő és tartózkodó gyermekek 

és felnőttek, akik a szolgálatot bizalmukkal megtisztelik. 

 
Az intézményben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális 

segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások 

közvetítésével látjuk el. 

 

Demográfiai mutatók a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási 

területén 2016. évben: 

 

Hosszúpályi lakosságszáma: 6.021 fő  gyermekszáma: 1410 fő          

Sáránd:                                   2.339 fő                              467 fő  

Tépe:                                      1.120 fő                               209 fő 

Monostorpályi:                      2.192 fő                               371 fő           

Összesen:                             11.672 fő                            2.457 fő               

 

 

A családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás célja 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott térítésmentesen igénybe 

vehető szociális szolgáltatás.  

A gyermekjóléti alapellátások célja- Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi 

és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.  

Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást - lehetőség szerint - a jogosult lakóhelyéhez, 

tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. 

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 

A családsegítés keretében biztosítani kell 

 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 

elősegítését, 

 közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 

 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 

kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik 

részére tanácsadás nyújtását, 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő 

mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 

szolgáltatásokat, 
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 a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés 

elősegítését. 

 

A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások 

személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, 

különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha 

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 

b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is 

megfelelően biztosíthatók. 

Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. 

 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A 

jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti 

szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a 

vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha 

segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő 

szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve 

tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 

 

A jelzőrendszer működtetése érdekében: 

 A jelzőrendszer működtetése érdekében a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a 

veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, 

 Tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő 

személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 

 Fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés 

szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, 

 A veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges 

intézkedéseket, 

 Az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket 

és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális szolgáltatások iránti 

szükségleteit. 

 

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le,  

a) a  szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni, a  

cselekvőképességében a  gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő 

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka 

hozzájárulásával,  

b) a 7. számú melléklet szerint esetnaplót kell vezetni 

 

Az együttműködési megállapodás tartalmazza:  

 az igénybe vevő és törvényes képviselője nevét, elérhetőségét,  

 az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét,  

 az igénybe vevő nyilatkozatát arról, hogy tájékoztatást kapott a szolgáltatás elemeiről, azok 

tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett, rá vonatkozó nyilvántartásokról, panaszjoga 

gyakorlásának módjáról,  

 az igénybe vevő nyilatkozatát együttműködésének szándékáról, és annak tudomásul vételét, hogy 

az igénybe vevő vagy törvényes képviselője köteles a jogszabályban meghatározott intézményi 

nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, és nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint 

a személyazonosító adatokban beállott változásokról.  

Az együttműködési megállapodást írásban kötik meg a szolgáltatást igénybe vevővel 

Az együttműködési megállapodás megkötését követő 15 napon belül kell elkészíteni az esetnapló A) és 

B) részének 1. és 2. pontját.  
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A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 

elősegítése érdekében: 

 a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

 a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint 

szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti 

otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

 a szabadidős programok szervezése, 

 a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

 a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

 a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

 a gyvt. 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés 

megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

 tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális 

munkát biztosíthat. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) 

elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozását, 

 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a 

kapcsolattartás esetében, 

 kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások 

igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét 

 

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

Tevékenysége körében a Gyvt. 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

 meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, 

 szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 

működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

 segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

 felkérésre környezettanulmányt készít, 

 kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

 biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

 részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, 

 nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 

A veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszer működtetése.  
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Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer a  Gyvt. 17.  §-a és az  Szt. 64.  § (2)  bekezdése szerinti, a  

gyermek veszélyeztetettségét, illetve a  család, a  személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a  továbbiakban: 

jelzőrendszer) működtetése körében a  család- és gyermekjóléti szolgálat  

 figyelemmel kíséri a  településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális 

helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi 

vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,  

 a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén 

utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról 

való tájékoztatásra, 

 tájékoztatja a  jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az  ellátási területén élő 

személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,  

 fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól 

tájékoztatást ad,  

 a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család 

szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a  veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a  

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,  

 veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,  

 az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel 

nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét,  

 a  beérkezett jelzésekről és az  azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést 

készít a család- és gyermekjóléti központnak,  

 a  jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, 

az elhangzottakról feljegyzést készít, 

 egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, 

lehetőség szerint az érintetteteket – beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket – és 

a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez, 

 éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és  

 a  kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot 

tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.  

 

Az esetmegbeszélésre meg kell hívni  

 a megelőző pártfogó felügyelőt, ha olyan gyermek ügyét tárgyalják, aki megelőző pártfogás alatt áll,  

 a pártfogó felügyelői szolgálatot, ha olyan gyermek ügyét tárgyalják, aki fiatalkorúak pártfogó 

felügyelete alatt áll, vagy ha a gyermek kockázatértékelése alapján a gyermek bűnmegelőzési 

szempontú veszélyeztetettsége legalább közepes fokú,  

 a  gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények képviselőit 

indokolt esetben, különösen akkor, ha részvételük a gyermekkel kapcsolatos probléma 

megoldásához szükséges, és  

 a járási jelzőrendszeri tanácsadót.  

 

A  család- és gyermekjóléti szolgálat és a  jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott 

témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell szervezni. A szakmaközi 

megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait, akik részvétele a gyermekek 

nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához 

szükséges.  

 

Az  éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a  család- és gyermekjóléti szolgálat az  éves szakmai 

tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el.  

Az intézkedési terv tartalmazza: 

 a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,  

 az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,  

 az éves célkitűzéseket, és  

 a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása 

érdekében tervezett lépéseket.  
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Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni, és arra meg kell hívni: 

 a települési önkormányzat polgármesterét, a képviselő-testület tagját (tagjait) és a jegyzőt,  

 a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit,  

 a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit,  

a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,  

 a gyámhivatal munkatársait,  

 a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és  

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban 

működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.  

 

Az éves szakmai tanácskozás Hosszúpályiban 2016. február 29-én, Sárándon 2016. 02. 22-én, Tépén 2016. 

02. 23-án és Monostorpályiban 2016. 02. 24-én lett megtartva. 2016. március 31-ig mind a négy településen 

elkészítettük (a települési jelzőrendszer tagjaival megbeszélve) az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet, 

melyet megküldtünk a Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központnak. 

 

A  család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a  Gyvt. 39.  § (2)–(4)  bekezdése, 40.  §-a, valamint az  Szt. 

64.  §-a szerinti feladatokat.  

 

A  család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében: 

szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja  

 a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő 

tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az  ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon 

jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a  gyermek testi, lelki 

egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges 

védelem biztosításának elősegítésével,  

 a  válsághelyzetben lévő várandós anyát az  őt, illetve a  magzatot megillető jogokról, 

támogatásokról és ellátásokról,  

 a  születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a  nyílt és a  

titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a  nyílt örökbefogadást elősegítő 

közhasznú szervezetek, illetve a  nyílt örökbefogadást elősegítő és a  titkos örökbefogadást 

előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és  

 az  örökbefogadó szülőt az  örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és 

segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.  

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében:  

 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban 

élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,  

 az  igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében 

számba veszi és mozgósítja az  igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá 

azokat a  szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe, 

 koordinálja az  esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a  közvetített ellátásban, 

szolgáltatásban dolgozók együttműködését,  

 az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és 

gyermekjóléti központ bevonásával, a  közös problémadefiniálás, a  vállalt feladatok tisztázása, a  

segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az  előbbiek mellett – 

a  család problémában, illetve a  megoldásában érintett tagjainak, a  lehetséges támaszt jelentő 

személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az  érintett gyermeknek a részvételével 

esetkonferenciát szervez,  

 a  szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) 

közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, 

és f) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.  
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A  szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell 

megszervezni és dokumentálni.  

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében: 

 folyamatosan figyelemmel kíséri az  érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket 

és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,  

 a  más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében 

együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások 

igénylésében,  

 a  válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a  támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a  

családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és  

 segíti a  gyermeket, illetve a  családját az  átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az  átmeneti 

gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi 

hazakerülését.  

 

A  család- és gyermekjóléti szolgálat a  családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok 

káros hatásainak enyhítése céljából: 

 olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az  azokon való 

részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna, és  

 kezdeményezi a  köznevelési intézményeknél, az  ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális 

intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok 

megszervezését.  

 

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat: 

 segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,  

 tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,  

 a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi 

nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és  

 a  gyámhivatal felkérésére a  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Gyer.) 47/A.  § (6)  bekezdése alapján 

tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való 

beilleszkedéséről.  

 

Ha a  család- és gyermekjóléti szolgálat a  család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, 

vagy a  család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül 

fel, esetmegbeszélést kezdeményez.  

 

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat 

haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság 

intézkedésére. 

 

A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, 

illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósul meg. 

Segítő munkaformák: szociális esetmunka, csoportmunka és közösségi szociális munka.  

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének bemutatása településenként 2016. 11. 30-ig: 

 

település Éves 

kliensforgalom 

szolgáltatást 

igénybevevők száma 

alapellátásban 

történő gondozás 

védelembe vétel összesen 

Hosszúpályi 5362 257 fő/257 cs 184fő/112 cs 10fő/7 cs 451 fő/376 cs 

Sáránd 2158 81fő/81 cs 41 fő/26 cs 2 fő/2 cs 124 fő/109 cs 

Tépe 340 42 fő/42 cs 8 fő/8 cs - 50 fő/50 cs 

Monostorpályi 1620 89 fő/89 cs 60 fő/31 cs - 149 fő/120 cs 

Összesen: 9480 469 fő/469 cs 293 fő/177 cs 12 fő/9 cs 774 fő/655 cs 
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A táblázatban szereplő „szolgáltatást igénybevevők száma” oszlop a volt családsegítő szolgálat 

tevékenységének mutatószáma, az „alapellátásban történő gondozás és a védelembe vétel” oszlop a volt 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységének mutatószáma.  

 

A törvénymódosítás célja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok összevonásával az volt, hogy a 

kevesebb esetszám (a hatósági feladatok központokhoz kerülésével) mellett több idő maradjon a 

prevencióra. Sajnos ezzel szemben nem csökkentek a feladatok, a kollégák leterheltsége ez évben tovább 

nőtt. (2015. november 30-ig az éves esetszám a családsegítő szolgálatban Hosszúpályiban 183, Sárándon 

59, Monostorpályiban 39 fő volt, a gyermekjóléti szolgálatban Hosszúpályiban 236, Sárándon 65, 

Monostorpályiban 39 fő volt, ami összesen 621 fő/492 család)   

 

A szolgáltatást igénybevevők elsődleges (hozott) problémái szerinti csoportosítás: 

probléma típusa Hosszúpályi Sáránd Tépe Monostorpályi 

anyagi probléma 7 24 10 35 

gyermeknevelési probléma 35 - - 5 

gyermekintézménybe való beill-i pr. 1 - - - 

magatartászavar, teljesítményzavar - 2 - 1 

családi, kapcsolati probléma 39 7 6 15 

életviteli probléma 115 4 3 7 

foglalkoztatással kapcs. probléma - 4 - 10 

egészségkárosodás következménye 33 10 1 28 

lelki-mentális pr. 14 6 - 3 

Ügyintézéshez segítségkérés 41 19 10 5 

információkérés 3 - 14 1 

egyéb 

ebből   -    szülői elhanyagolás 

- iskolai hiányzás 

- bűncselekmény elköv. 

- szabálysértés 

- környezettanulmány 

163 

67 

39 

15 

- 

16 

48 

13 

5 

2 

7 

6 

6 

- 

- 

1 

- 

5 

39 

8 

4 

- 

- 

2 

 

Gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint: 

kapcsolatfelvétel Hosszúpályi Sáránd Tépe Monostorpályi 

önként  225 69 46 113 

szülővel közösen 19 2 - 14 

gyermekjóléti szolg. által kezd. 43 5 1 2 
jelzőrendszer által kezdeményezett 164 48 3 20 

összesen 451 124 50 149 

 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma településenként: 

küldő intézmény Hosszúpályi Sáránd Tépe Monostorpályi 

egészségügyi szolgáltató 

   ebből -    védőnői 

- háziorvos 

- kórházi szociális munkás 

10 

8 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

szem. gond. nyújtó szociális szolgálat 5 - - 2 

Napközbeni kisgyermek ellátását bizt. 5 - - 2 
Közoktatási intézmény 66 11 - 2 
Rendőrség 18 9 1 1 
állampolgár 26 6 - 8 
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 24 9 2 1 
más gyermekjóléti szolg. által kezdem. 5 12 - 2 
munkaügyi hatóság - 1 -  
pártfogó felügyelet 2 - - - 
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társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 3 - - - 
összesen 164 48 3 20 

 

Egyéb szakmai tevékenység 

Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel – Hosszúpályiban 39. 

Esetkonferencia összehívására Hosszúpályiban 7, Sárándon 1 alkalommal került sor, melyet az 

intézményünk hívott össze. Hosszúpályiban 1 alkalommal került sor esetkonferencia összehívására a 

Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ összehívására, ebben az esetben már védelembe vétel alatt állt 

a gyermek. Itt nevelésbe vétel lett a javaslat. 

 

Természetbeni juttatást Hosszúpályiban 51, Sárándon 30, Monostorpályiban 8 családnak tudtunk biztosítani. 

 

Prevenciós, szabadidős programok szervezése 

A gyermek számára olyan szabadidős programokat kell szervezni, amelyek a családban jelentkező nevelési 

problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális 

helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. 

Színterei lehetnek: - kortárscsoportokban, iskolaközösségen belül, a gyermek és a család részvételével: 

 

prevenciós programok Hosszúpályi Sáránd Tépe Monostorpályi 

klub, csoport  7 csop/50 fő 1 csop/5 fő 1 csop/14 fő 5 csop/55 fő 

iskolai szünidős tábor 1 csop/11 fő - - - 
összesen 8 csoport/61 fő 1 csoport/5 fő 1 csoport/14 fő 5 csoport/55 fő 

 

A csoportfoglalkozások a következők voltak: kreatív csoport, információs csoport, konfliktuskezelő csoport, 

önismereti csoport. 

Hosszúpályiban 1 csoportnak nyári szünidős tábort szerveztünk. A tábor sikeres lebonyolításához 

segítségünkre volt a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (anyagi támogatás, Vadász ház biztosítása), a 

Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde (ebéd), Takács Attila önkormányzati képviselő, egyéni vállalkozók, 

boltok adományai, akiknek megköszönjük a támogatásukat.      

 Tárgyi, technikai felszereltség  

Hosszúpályiban a családsegítők rendelkezésére áll fővonalas telefon, fax, számítógép nyomtatóval, internet 

hozzáféréssel, fénymásoló. Az épület földszintjén kialakított közösségi helyiségben kapott helyet az 

esetmenedzser, jogi tanácsadó, valamint ebben a helyiségben van lehetőség a csoportok működésére. A 

helyiség alkalmas a mozgássérült kliensek fogadására lent a földszinten, de az emeleteken nem. Az 

önkormányzat által benyújtott pályázatról (új épület építése) nincs még információ.  

 

Sárándon a területi iroda a könyvtár épületében van. A családsegítők irodájában telefon, számítógép 

internet-hozzáféréssel, nyomtató, fénymásoló van. A mozgássérült kliensek fogadására alkalmas az épület 

(rámpával kialakított bejárat).  

 

Tépén a területi iroda a házi segítségnyújtással egy épületben van. A családsegítő irodájában számítógép, 

nyomtató, internet hozzáféréssel van. Telefon elérhetőség biztosítására ígéretet kaptunk az önkormányzattól. 

A mozgássérült kliensek fogadására alkalmas az épület (rámpával kialakított bejárat).  

 

Monostorpályiban a területi iroda egy 5 helyiségből álló épületben van. Telefon, számítógép nyomtatóval, 

fénymásoló van. A mozgássérült kliensek fogadására alkalmas az épület (rámpával kialakított bejárat).  

 

A településeken az önkormányzatok biztosítják az épületek állagmegóvását. Az intézmény 

számítógépparkja újításra szorul, ezt a jövőben szeretnénk újítani, amint anyagi forrás lesz rá.     

A feladatellátás személyi feltételei 

Hosszúpályiban 1 fő főállású intézményvezető (szakvizsgázott szociális munkás, szociálpolitikus), 4 fő 

főállású családsegítő (3 fő szociális munkás, 1 fő szociálpedagógus) volt 2016. szeptember 05-ig. Egy 
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helyettesítő kolléga felmondott, a feladatot a megmaradt dolgozók között osztottuk el. 2017. január 01-től 

visszajön gyed-ről 1 fő, így a dolgozók leterheltsége enyhülni fog valamelyest. 

Sárándon 2 fő főállású családsegítő volt, 1 fő felmondott 2016. augusztus 25-én. Helyette 1 fő lett felvéve 

2016. október 13-tól. 

Tépén 1 fő /napi 4 órás/ családsegítő volt, aki májusban felmondott, helyette 2016. október 03-án vettünk fel 

egy kollégát. 

Monostorpályiban 2 fő főállású családsegítő (szociálpedagógus) látja el a feladatot.  

 

Az intézmény feladatainak megfelelő ellátása érdekében a családsegítők helyettesítették a felmondott 

kollégákat, a helyettesítőket helyben helyettesítették ez idő alatt. A munka szervezése, a feladatok 

ellátásának biztosítása sok energiát és szakmai munkát igényelt, amit a kollégák messzemenően láttak el.   

 

Továbbképzési kötelezettség:  

A 9/2000. (VIII.4.) SZCSM. rendelet – a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és 

szociális szakvizsgáról - értelmében 2001. januártól minden főállású dolgozónak kötelező a továbbképzés. 

A továbbképzési időszak jelenleg 6 év, mely idő alatt a felsőfokú szakképesítésű dolgozóknak 80 pontot kell 

teljesíteni. Az intézményben 10 fő továbbképzésre kötelezett dolgozó van. Ez évben 2 fő teljesítette a  

képzési kötelezettségét. 

 

 

 

Ennyiben szerettem volna bemutatni a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

2016. évi szakmai munkáját. 

 

 

 

 

Hosszúpályi, 2016. december 07. 

 

 

 

Kovácsné Nagy Timea 

intézményvezető 

 

 



Beszámoló 

A Tanyagondnoki Szolgálat 2016.évi munkájáról 

Hogyan csökkenthetőek az intézmény, ill. szolgáltatás hiányból eredendő hátrányok a 

településeken, és a külterületeken- törték a fejüket egykoron a Szociális és Családügyi 

Minisztérium illetékesei a fővárosban, a polgármesterek, képviselőtestületek a falvakban. 

 

Az 1993. évi III. törvény minden települési Önkormányzat számára meghatározott alap-

ellátási feladatokat írt elő. Ezek között van a Falu-tanyagondnoki Szolgálat is, amelyet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 1996-ban hozott létre a fentebb említett hiányok 

enyhítésére. 

A szolgálat valamennyi eleme térítésmentes!  

A 2016-os évben rám is sok fontos feladat várt ennek a szolgálatnak a keretein belül 

remélhetőleg folytatva a korábbi években megszokott magas színvonalat, elhivatottságot. 

SZOLGÁLAT ez, a szó nemes értelmében, mert naponta kerülök szembe új és új 

feladatokkal, amit fel kell ismerni és meg is kell oldani. Ezeket a feladatokat nem lehet merev 

szabályok, leírt utasítások közzé szorítva végezni. Minden helyzet, minden ember egyedi, 

ennek megfelelően minden helyzetet, minden problémát egyedien, az illetőre szabottan kell 

megoldani. Ez adja ennek a tevékenységnek a sokszínűségét a szépségét is. Nem olyan teendő 

ez, amit 8-16 óráig végzek, és „majd holnap” folytatom az idős, rászoruló emberek körében 

nyitott szemmel kell járni, mert ők nem mindig kérnek segítséget- talán szemérmesség, talán 

információhiány az oka-, de a segítségnyújtás számukra is nagyon fontos. 

 

Tevékenységem fő területei 

1.Tanyagondnoki szolgálat Messzelátó- Sóstó, Olga kert, Szalmás tanya,  

Szabó tiszta tanya területén 

 ebédkihordás, napi egyszeri meleg étel házhoz szállítása 10 fő részére 

 ebédtérítési díjak beszedése havonta 

 kapcsolattartás a háziorvosokkal /gyógyszerek felíratása, beutalók 

kérése/ 

 orvoshoz szállítás/ oda- vissza, időskorúak, kismamák, csecsemők/ 

 kórházba, SZTK-ba betegszállítás indokolt esetben külön engedéllyel 

 gyógyszerek kiváltása, vásárlása 

 a tanyán élők ügyeinek intézése a Polgármesteri Hivatalban 

 tűzrevaló beszerzés, szociális alapú segítségnyújtás 

 adók befizetése 

 ajándékcsomagok, segélycsomagok szétosztása 



 információközvetítés 

2.Lakossági szolgáltatások helyben 

 tájékoztatás az idősebbek számára különféle ügyek elintézési 

lehetőségéről 

 bevásárlás, gázcsere, egyéb ügyintézés 

 orvoshoz és hazaszállítás 

 okmányirodába, ügyvédhez szállítás indokolt esetben engedéllyel 

 ajándékcsomagok, segélycsomagok szétosztása 

 információátadás 

3.Az intézmények munkájának segítése 

Idősek otthona 

 idős emberek felkeresése az intézmény dolgozóival együtt napi 

rendszerességgel, ill. szükség esetén  

 rendezvényekre gondozottak és vendégek szállítása 

 szükség esetén segítség az ebédkihordásban 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 kliensek felkeresése a dolgozókkal, napi rendszerességgel, ill. szükség 

esetén 

 a gyermekek szállítása különböző események kapcsán /pl.: nevelőszülő/ 

 

Iskola 

 gyermekek és szüleik elszállítása vizsgálatokra 

 iskolai versenyekre szállítás 

Művelődési Ház 

 segítség, különböző rendezvények szervezésében, lebonyolításában 

/falunap/ 

 szállítási feladatok 

Védőnői Szolgálat 



 hátrányos helyzetű gondozottak felkeresése közösen / külterületek/ 

 oltóanyag kiszállítás 

 nyomtatványok beszerzése 

Polgármesteri Hivatal 

 közreműködöm az Önkormányzati feladatok megoldásában/ 

árubeszerzés, tájékoztatás, ügyintézés, információközvetítés/ 

2016-ban 135 alkalommal került sor igénybejelentésre, mely feladatok hiánytalanul 

elvégzésre kerültek. A kapcsolattartás lehetséges módjai: telefonon, személyesen vagy 

írásban. 

Az elvégzett szociális tevékenységet az igénybevevő aláírással igazolja, melyet a 

Polgármester hetente ellenjegyez. 

Meggyőződésem, hogy ezt a munkát csak akkor végezhetjük eredményesen, ha összefogunk 

és együttműködünk a község vezetőivel, szakembereivel és személyes kapcsolatot tartunk a 

lakossággal.  

„ A tanyagondnoki tevékenység olyan szolgáltatás, ami az ellátott teljesértékűségét erősíti az 

emberi méltóság mellett. Közvetlen, egyénre szabott szolgáltatás, segítség-nyújtás mely a 

bizalomra épül.” 

Munkámat igyekeztem legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen végezni mindenkor. 

Elsődleges volt számomra, hogy hitet adjak az idős otthon maradóknak, hogy élni ott 

érdemes ahová a gyökereink húznak. Munkám alapja a kölcsönös bizalom, a megfontoltság 

és a becsület. Rohanó világunkban úgy gondolom ezek a legfontosabbak a segítségre 

szorulók számára. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. 

Hosszúpályi,2016-12-07. 

Tisztelettel: 

Bardovics Attila 

    Tanyagondnok  

 

 







  

 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hivatal@hosszupalyi.hu 

           Napirend száma: . 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. december 15. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:   Döntés a 2017. évi mezőgazdasági fóliás termesztés 

járási start munkaprogram jóváhagyásáról 

 

Készítette:     Zara András alpolgármester 

 

Előadó:     Zara András alpolgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: előterjesztés 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Jelen előterjesztés célja a 2017. évi járási startmunka programok jóváhagyása.  

A 2017. évre vonatkozó 2016. november 24. napján elfogadott programok kiegészülnének 

még eggyel, melynek keretében a fóliában zöldségtermesztés valósulna meg, ami nagyban 

hozzájárul az önkormányzati konyhák friss alapanyagokkal való ellátásához, egyben 

költségcsökkentő hatása is van, hiszen ezeket a terményeket ingyenesen bocsátja majd az 

Önkormányzat a konyhák rendelkezésére.  

 

 

 

Mezőgazdasági fóliás termesztés 

Célja az önkormányzati konyhák alapanyagokkal való ellátása, elősegítve ezzel a konyhák 

hatékonyabb és költségtakarékosabb működését. Előreláthatóan 2017. május 1. napjától 2018. 

február 28. napjáig tart. A programban 13 fő vesz részt. 

 

 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet megtárgyalni 

és elfogadni szíveskedjen programonként.  

 

Hosszúpályi, 2016. december 14. 

 

             Zara András 

           alpolgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

HOSSZÚPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

………../2016. (…...) Kt. számú 

határozata 

 

Tárgy: mezőgazdasági fóliás termesztés program jóváhagyásáról 
 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „a 2017. évi mezőgazdasági 

fóliás termesztés program jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi 

döntést hozza:  

A 2017. évben a mezőgazdasági fóliás termesztés című járási start program indítását 13 fő 

alkalmazásával elfogadja és jóváhagyja.  

A képviselőtestület felhatalmazza a alpolgármestert a kérelembenyújtására és a kérelem 

pozitív elbírálása esetén a program megvalósítására a szükséges beszerzési eljárások 

megindításával. 

 

Határidő: azonnal        

Felelős: Zara András alpolgármester 



HOSSZÚPÁLYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi Polgármesteri 
Hivatal Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. április 
25. napján kiadott, a 44/2013.(IV.25.) határozatával jóváhagyott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A.§-a és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§ 7. pontjában foglaltak alapján a 
következők szerint módosítom: 
 

1./ Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul. 

 
9./ Alaptevékenysége  
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
 
 
Hosszúpályi, 2016. december 15. 

         Berényi András 

           polgármester 

 
 Jelen módosító okiratot 2016. december 16. napjától kell alkalmazni. 
  
Hosszúpályi, 2016. december 15.  
                                                                                       
      P.H.        
 

    ------------------------------- 
         aláírás 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi Egységes 
Óvoda- Bölcsőde Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. május 28. napján kiadott, a 59/2015.(V.28.) határozatával jóváhagyott alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4.§ 25. pontjára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1./ Az alapító okirat 4.4 pontja az alábbiak szerint módosul. 

Az intézmény szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
 091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,  

ellátásának szakmai feladatai [sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi (látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd] 

 091130  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás) 
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 
Hosszúpályi, 2016. december 15. 

         Berényi András 

           polgármester 

 
 Jelen módosító okiratot 2016. december 16. napjától kell alkalmazni. 
  
Hosszúpályi, 2016. december 15.  
                                                                                       
      P.H.        
 

    ------------------------------- 
         aláírás 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi Roma 
Nemzetiségi Óvoda Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. május 28. napján kiadott, a 56/2015.(V.28.) határozatával jóváhagyott alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4.§ 25. pontjára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1./ Az alapító okirat 4.4 pontja az alábbiak szerint módosul. 

 Kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,  
ellátásának szakmai feladatai [sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi (látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd] 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 

6. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

7. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

8. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

 
Hosszúpályi, 2016. december 15. 

         Berényi András 

           polgármester 

 
 Jelen módosító okiratot 2016. december 16. napjától kell alkalmazni. 
  
Hosszúpályi, 2016. december 15.  
                                                                                       
      P.H.        

    ------------------------------- 
         aláírás 



HOSSZÚPÁLYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi Szociális 
Szolgáltató Központ Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. április 25. napján kiadott, a 45/2013.(IV.25.) határozatával jóváhagyott alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A.§-a és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§ 7. pontjában foglaltak alapján a 
következők szerint módosítom: 
 

1./ Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul. 

 
6./ Alaptevékenység kormányzati funkciói 
 
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
102031 Idősek nappali ellátása 
102032 Demens betegek nappali ellátása 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 
 
Hosszúpályi, 2016. december 15. 

         Berényi András 

           polgármester 

 
 Jelen módosító okiratot 2016. december 16. napjától kell alkalmazni. 
  
Hosszúpályi, 2016. december 15.  
                                                                                       
      P.H.        

    ------------------------------- 
         aláírás 

 


