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TARTALOM 

 

 

Rendeletek: 

10/2017. rendelet  rendelet a településfejlesztési koncepció, 

integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök, valamint 

településképi arculati kézikönyv és 

településképi rendelet készítésével, 

módosításával kapcsolatos partnerségi 

egyeztetés szabályairól 

11/2017. rendelet  rendelet a közterület használatáról szóló 

12/2007. (V. 31.) számú rendelet módosításáról 

12/2017. rendelet  rendelet a talajterhelési díjról szóló 10/2016. (IV. 

29.) rendelet módosításáról 

13/2017.  rendelet  rendelet a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 21/2013. (XI. 29.) számú 

rendelet módosításáról 

14/2017. rendelet rendelet az egészségügyi alapellátásról szóló 

6/2017.(II.16.) rendelet módosításáról 

 

Határozatok: 

 

21/2017. (III .  30.) határozat  Döntés a Polgármesteri  jelentés 

elfogadásáról  

22/2017. (III .  30.) határozat  a Hosszúpályi  Polgárőr Egyesület 

2016.évi  tevékenységéről szóló 

tájékoztató  elfogadásáról  
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23/2017. (III .  30.) határozat  Hosszúpályi  Sportegyesület 2016.évi  

tevékenységéről szóló tájékoztató  

elfogadásáról  

 

24/2017. (III .  30 .) határozat  a civi l  szervezetek, egyesületek, 

alapítványok pénzügyi támogatásáról 

szóló pályázat ki írásáról  

 

25/2017.(III .30.) határozat  a Hosszúpályi infrastrukturális fejlesztéséhez 

kapcsolódó Településrendezési Terv 

módosításáról 

 

26/2017. .(III .30.) határozat  gázgyűjtő állomás kialakításához kapcsolódó 

Településrendezési Terv módosításáról 

 

27/2017. .(III .30.) határozat  a Hosszúpályi 0906/1 hrsz-ú ingatlan 

átsorolásához kapcsolódó Településrendezési 

Terv módosításáról 

 

28/2017.(III .30.) határozat  bérleti ajánlat elutasításáról 

 

29/2017.(III .30.) határozat  a Hosszúpályi 1596 hrsz-ú (Gergely utca 8.) 

ingatlan értékesítéséről 

 

30/2017.(III .30.) határozat  2017. évre szóló Közbeszerzési terv 

elfogadásáról  
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. március 30-i  

r e n d e s  üléséről. 

 

 

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

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 15:00 óra. 

Jelen voltak:  

 Berényi András polgármester 

 Zara András alpolgármester  

 Czirinkó Gyula képviselő 

 Kiss Csaba  képviselő 

 Miléné Fényi Györgyi képviselő 

 Szabó István képviselő 

 Szegedi Ferenc  képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért  képviselő 

 Takács Attila képviselő 

 dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

A meghívottak közül megjelent: Balogh Lajos Hosszúpályi Sportegyesület elnöke, 

Szegedi Lajos Polgárőr Egyesület elnöke. 

 

Berényi András polgármester 

Köszönti a megjelent képviselőket, Zara András alpolgármester urat, Dr. Széles Szabolcs 

jegyző urat, valamint az állandó jegyzőkönyv-vezetőt, Pozsonyi Ákos urat.  

Külön köszönti a kedves TV nézőket. 

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

jelen van.  

Ezt követően megnyitja az ülést.  

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e 

más javaslat, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban. Mivel nincs, kéri, hogy aki az 

indítvánnyal együtt a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

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

 
1.) Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 
 

2.)Tájékoztató a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület 2016.évi tevékenységéről 
Előadó: Szegedi Lajos az egyesület elnöke 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
 

3.)Tájékoztató Hosszúpályi Sportegyesület 2016.évi tevékenységéről 
Előadó: Balogh Lajos az egyesület elnöke 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 

4.)Döntés a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pénzügyi támogatásáról szóló 
pályázat kiírásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

5.)Döntés a településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

6.)Döntés a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
7.)Különfélék 
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1.)Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 
 

Berényi András polgármester 

Szokásához híven minden ponthoz egy kis tájékoztatást ad, hogy a TV nézők is tudjanak 

az elmúlt időszak történéseiről.  

 

1. A Hosszúpályi Margaréta Néptánccsoport 2017.02.25-én megrendezte a Télkergető 

néptánc találkozó és batyus bál rendezvényt. A rendezvényt első részében a résztvevők 

maskarába öltözve járták be a települések utcáit, jelképesen elűzve a telet, majd a 6 

település néptánc csoportjai gála műsort adtak a Művelődési ház, színháztermében. Ezt 

követően került sor a batyus bál megtartására az Irinyi József Általános Iskola 

tornatermében.   

A rendezvény nagyon jól sikerült, úgy látta a résztvevők nagyon jól szórakoztak. 

 

2. Az Idősügyi Infokommunikációs Országos Program elindult 2017.03.01-jén. A program 

2018.02.28-ig tart. A településen 7 fő álláskereső, regisztrált munkanélküli személyt 

sikerült bevonni ebbe a programba.  

Hogy a lakosok is értsék, ez a program arról szól, hogy 7 regisztrált álláskeresőt tudott az 

önkormányzat munkába állítani. Március 1-gyel a program beindult. A 7 dolgozóhoz 

tartozik 6 fő 65 év feletti helyi lakos, aki egyedülálló. Minden bevont lakos kap Laptopot, 

hisz a nevében is benne van, infokommunikációs program. Ezek az idős emberek 

magányosan élnek, egyedülállóak, így azonban napi szinten Skypolnak a munkába állt 

közfoglalkoztatottakkal.   

Meggyőződése, hogy mindez az idősek életében pozitív változással fog járni.  

 

3. A Derecske-Létavértes Többcélú Társulási Tanács 2017.02.28-án tartottam meg soron 

következő társulási ülését.  

Fő téma az éves költségvetés elfogadása volt, illetve a Kistérségi Start Munkaprogramról 

hozták meg a döntést.  

 

4. Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás megtartására került sor 2017. 02. 28-án. Helyszín a 

Polgármesteri Hivatal díszterme.   

 

5. A Debreceni Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 2017.03.03-án a településen megkezdte a 

lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékok háztól való elszállítását.  

Ezzel kapcsolatban megosztja negatív élményét. Minden hónap első péntekére esik a 

szelektív hulladék, zsákban történő elszállítása. Felhívja a kedves TV nézők figyelmét, 

hogy mindenki kapott értesítőt a szelektív gyűjtésről, annak módjáról. Korán reggel, 6 

órakor indul a szemét begyűjtése, s az elszállított zsák helyett mindenki kap újabb zsákot.  

Visszatérve a negatív példára, elmondja, hogy a szállítást megelőző estén 8 óra fele 

kitette a zsák szelektív hulladékot a házuk elé. Kíváncsiságból este 9 fele kinézett, hogy 
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meg van-e még. Sajnálattal látta, hogy eltűnt. Így egy zsákkal kevesebb van neki, hiszen 

nem a hulladékkezelő gyűjtötte be azt.  

A saját példájából tanulva, kéri a lakosokat, hogy mindig péntek reggel tegyék ki kapujuk 

elé a zsákot.  

Következő szállítás 2017.04.07. 

 

6. A Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Zrt. amely „v.a.” 2017.03.07-én tartotta meg soron 

következő közgyűlését. Fő téma az ingóságok értékesítése volt.  

A TRV Zrt, azaz a régi szolgáltató ajánltatott tett a névértékhez viszonyított 15%-os 

értékében a raktárkészleten lévő összes eszközre. Ettől volt jobb ajánlat is - 20% - 

Rozgonyi Attila által, aki a Debreceni Kirendeltség műszaki vezetője. A Közgyűlés ezt 

jóváhagyta, azaz a 33 milliót Ft értékű raktárkészlet 6,6 millió Ft értékben kelt el.  

Hozzáteszi a TRV Zrt tett egy ajánlatot 69,6 millió Ft értékben a szakemberek által 

felértékelt gépekre, eszközökre, valamint a labor eszközökre 52 milliót Ft-os értékben. a 

szükséges előszerződések aláírásra kerültek. Az összes ajánlat végösszege valamennyivel 

több, mint 120 millió Ft, melyből Hosszúpályi kb. 8,3%-os arányban részesedik.  

 

7. Minden évben megrendezésre kerül a nők tiszteletére a Nőnapi ünnep. Így volt ez az 

idei évben is, 03.08-án a Művelődési ház szépen díszített nagytermében. Kb. 250 hölgy 

élvezhette az ünnepi műsort. 

Az előadóművész Szabó Ádám volt, a Dal 2017. egyik résztvevője.  

 

8. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetét a 

helyi Képviselő-testület 2017.03.09-én megtartott rendkívüli testületi ülésén fogadta el.  

 

9. A hosszúpályi vízmű telepen üzemelő 3. számú kút 2017.03.12-én délután 

meghibásodott. A szolgáltatást végző cég emberei azonnal megkezdték a beavatkozást, 

ezt követően pedig a kút kitermelési kapacitását lecsökkentették és újra tudták indítani. 

Ekkor volt az, hogy víznyomás csökkenést észlelhettek a hosszúpályi lakosok. A 2. sz. 

tartalékkút beállítása 2017.03.20-án megtörtént. Egy új kút, a 4. számú kút megfúrása 

heteken belül megkezdődik, melynek költségét az önkormányzat a Belügyminisztérium 

Vis maior keretéből kívánja fedezni.   

Az igénylés az ebr42-es rendszerben történt. A 4. számú kút fúratása heteken belül 

megkezdődik, melynek költsége nettó 32,2 millió Ft.  

A Debreceni Vízmű Zrt és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakvélemény alapján kimondta, hogy nincs értelme tovább a 3. számú kút rendbe 

tételére pénzt költeni. A 2. számú kútban lévő szivattyút kicserélték a szakemberek egy 

nagyobb teljesítményűre, így oldódott meg átmenetileg a helyzet. A megoldást a 4. 

számú kút fúrása jelenti.   

Tavaly nyáron határozat született a 4. számú kút fúratásával kapcsolatban, így készült el a 

tervdokumentáció, és került beszerzésre a vízjogi létesítési engedély. Most indul meg a 

közbeszereztetés folyamata.  
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Tagnap délután láthatták a nézők a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójával, Ányos 

Józseffel készített interjút, melyben a vezérigazgató adott tájékoztatást. Elnézést kér a 

felvétel hangi minőségéért, mivel kint a telepen került rögzítésre a szél miatt nem igazán 

érthető, miről is beszélnek. Hamarosan készül egy újabb videó, melyet zárt térben fognak 

rögzíteni.  

 

10. Ebben az évben meg lett tartva a március 15-i ünnepség. Az ünnepség a 

hagyományokhoz híven, két helyszínen volt megrendezve: a Művelődési ház 

Kultúrtermében az Irinyi József Általános Iskola 4. osztályos tanulói adtak nagyon szép 

műsort, majd a központi emlékparkban került sor az ünnepi beszéd elmondására és a 

koszorúzásra.  

Újra megköszöni a negyedik osztályos tanulóknak és felkészítő tanáraiknak a megható 

előadást.  

 

11. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.03.23-án rendkívüli 

testületi ülésen döntött négy belterületi ingatlan vonatkozásában. A döntés egy 

2009.évben már tárgyalt és eldöntött települési érdekérvényesítés, a 4 ingatlanra 

vonatkozó korlátozás.  

A szóban forgó telkek: a 831/2 hrsz. alatti Kondor féle porta, a 261 hrsz. alatti Papp Sándor 

féle porta, a 265/1 hrsz. alatti derecskei szövetkezet ingatlana és a 295 hrsz. alatti Kovács 

Tibor féle telek. Az előbb elhangzott ingatlanokra az önkormányzat elővásárlási jogot és 

építési tilalmat kíván bejegyeztetni.  

 

12. A két állatorvos 2017.március végétől április végéig megkezdik az ebek veszettség 

elleni oltását és a szükséges chippel való ellátását. A felhívások megtekinthetők a helyi tv 

képújságában.  

 

13. A MOL levélben értesítette az önkormányzatot arról, hogy a Sportcentrum és a 

szennyvíztelep közötti önkormányzati utat kátyú mentesíti, zúzott kővel és apróval 

kiékeli, a Sportcentrum előtti területet pedig aszfalttal és padkával fogja ellátni még az év 

első felében.  

 

14. 2017.03.27-én megrendezésre került a Debreceni Szakképzési Centrum és a 

Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola által, a reformáció 500. és a Tiszántúli 

Református Egyházkerület fennállásának 450. évfordulójának alkalmából szervezett 

„reformáció 500” megyei történelmi verseny.  

A megyéből 3 középiskolás és 5 általános iskolás csapat jutott be a döntőbe. Az általános 

iskolás csapatok között ott volt az Irinyi József Általános Iskola 4 fős csapata is. Az 5 

általános iskolás csoportban a hosszúpályi általános iskola csapata a második helyezést 

érte el. Szívből gratulál minden résztvevőnek, a felkészítő tanároknak és a lelkésznek. 

Átadja a szót Kiss Csaba képviselő úrnak, aki egyben az általános iskola igazgatója, hogy 

nevezze meg a résztvevőket, felkészítőjüket és a lelkészt is.  
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Kiss Csaba képviselő 

Köszöni a szót. Először is megköszöni polgármester úrnak a dicsérő szavakat, mellyel a 

március 15-i előadást illetette. Minden évben azon vannak a felkészítők és a diákok is, 

hogy még magasabb színvonalú műsort adjanak elő a közönség részére.  

A verseny színvonalas volt, amit mutat, hogy a fő védnök Fekete Károly püspök illetve a 

Debreceni Szakképzési Centrum igazgatója Tirpák Zsolt igazgató úr volt. Több fordulós 

vetélkedő volt, több részfordulót is megnyertek a helyi diákok. Végeredményben 0,5 

ponttal maradtak le az első helyezettől. Nagy sajtónyilvánosságot kapott az esemény, 

jelent voltak a Hajdú-Bihari Napló, Európa Rádió, Debrecen Televízió és a Református 

Krónika munkatársai.  

A helyi csapatot Gyügyei Fruzsina 6.a osztályos, Marcis László 6.c osztályos, Patka Virág 

6.b osztályos és Váradi Dóra Zsófia 6.c osztályos tanuló alkotta. Felkészítők voltak 

Majorné Jenei Erika történelem tanárnő, Váradiné Széll Erzsébet tanítónő valamint 

egyháztörténeti vonalon dr. Fazekasné Bartos Zsuzsa tiszteletes asszony.  

Megjegyzi, hogy ezen kívül, az országos baptista szavaló versenyen 8 hosszúpályi 

általános iskolás indult, és 7 helyezést hoztak el, ugyanis az első három helyezet és a 

különdíjasok is az Irinyi József általános iskola tanulói közül kerültek ki. 

Érdekességképpen elmondja, hogy az egyik tanuló az általános iskolába tejet szállító cég 

által meghirdetett pályázaton - ahol szlogent kellett kitalálni - egy tv-t nyert.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni igazgató úrnak a dicsérő szavakat és a kiegészítést. Alpolgármester úr jelezte, 

hogy a Polgármesteri Jelentéshez szeretne hozzászólni. 

 

Zara András alpolgármester   

A műszaki csoport munkájáról szeretne kis jelentést tenni. Köztudott, hogy a műszaki 

csoport munkájának köszönhetően volt megoldva az óvoda, téli szezonban történő 

fűtése, mely jelenleg is tart. Ezen kívül a Szociális Szolgáltató Központban jelentős 

mennyiségű festési munkálatot végeztek és végeznek a közfoglalkoztatottak. Jelenleg 

tudomása szerint 2 db szoba nincs még kifestve, az összes többi készen van.  

Az intézményvezető jelezte részére, hogy az egyik bentlakó hozzátartozója 200 000 Ft-ot 

ajánlott fel, így sikerült a festéshez szükséges alapanyagot megvásárolni, amit ki kellett 

pótolni, hiszen egy ekkora intézmény festési költsége többe került, mint a felajánlott 

összeg. A közfoglalkoztatottak munkájának köszönhetően elég sok pénzt tudtak így 

spórolni.  

Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy milyen közfoglalkoztatási programok 

indultak el ebben az időszakban. A legnagyobb létszámmal – 75 fővel - a Hosszú távú 

Közfoglalkoztatási Program indult. Erre idén azért volt szükség, mert a Kistérségi 

Programban nem volt lehetőség hosszú távú foglalkoztatásra, így a tavaly ott 

foglalkoztatottakat is áttették a Hosszú Távú Közfoglalkoztatási Programba. Március 1-jén 

indult, s 2018.február 28-ig tart. A legnagyobb költséget jelentő tényezőt sikerült 
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elnyernie az önkormányzatnak - 8 millió Ft -, mely révén a köztemetőhöz vezető utat 

szeretnék kővel lefedni, vagyis út alapot készíteni.  

Másik program mely folyamatában van a GINOP keretén belül zajlik, 2*20 főnek biztosít 

oktatási lehetőséget. Szakmai oktatás, melyben a résztvevők szobafestő-mázolónak, ill. 

dísznövény termesztőnek tanulnak. A képzésben szakmai elméleti rész található, illetve 

gyakorlat, azaz szakmunkásként fognak végezni.  

Az oktatást a Debreceni Szakképzési Centrum oktatói végzik, ők járnak ki a településre. 

Sikerült olyan megállapodást kötni, melynek értelmében 2 600 000 Ft-os bevétel 

származik, mint bérleti díj. Ebből a Művelődési Ház rezsi költségéhez tudnak hozzájárulni.  

Az ősz végén még két szakmai képzés beindítása van betervezve. 

Harmadik program a Start Munkaprogram, mely a helyi sajátosságokra épül. Április 

elsejétől indul hivatalosan és december 31-ig tart. 10 fő munkavállalónak ad munkát. Itt az 

anyagköltség 4 900 000 Ft. Különböző anyagokat lehetett megpályázni, mint pl. sóder, 

cement, faanyag stb. A lényeg, hogy legyen miből értéket előállítani s az a településen 

maradjon. Szintén az önkormányzat a munkáltató.  

Negyedik program a Belterületi közutak karbantartása c. program, melyben járdaépítés 

van betervezve. 18 fővel március 13-án indult el, mely jövő év február 28-ig tart.  3 500 000 

Ft értékű anyagköltség szerepel benne, melyből tehát járdaépítés lesz. Tervben a Zöldfa 

és az Földvár utca egy-egy része szerepel.  

A Kistérségin belül van még egy 15 fős program, mely szintén jövő év február 28-ig tart. 

Beton elemgyártás lesz a főtevékenység, melynek anyagköltsége több mint 3 millió Ft. A 

program biztosítja a költségek fedezését, úgy, mint az előbb említett programok 

esetében.  

Következő program az illegális hulladéklerakók felszámolását célozza meg. Jegyző úrral 

volt kint a település határában és sajnos tapasztalták, hogy külterületen és belterületen is 

akadnak szemetes részek, annak ellenére, hogy a közfoglalkoztatottak gyűjtik napi 

szinten. Idén 41 tonna szemét begyűjtésére és 5000 zsákra pályázott az önkormányzat. 

Elborzasztja, hogy annak ellenére, hogy heti szinten van szemétszállítás, most már 

minden hónap első péntekén szelektív hulladékszállítás is, és évi kétszer lomtalanítás, 

még mindig ekkora mennyiségű szemetet halmoz fel a lakosság.  A program közvetlen 

költsége 4 300 000 Ft.  

Az Nemzeti Művelődési Intézetnél is indult program, lényegében 2 főnek munkát adva. 

Sajnos a tavalyi évhez képest, amikor is 6 főt tudtak foglalkoztatni, ez elég nagy 

visszaesés.  

7-8 osztályos képzés is indul. Tehát azoknak a felnőtteknek, akiknek nincs meg az 

általános iskolai végzettségük, lehetőségük nyílik megszerezni azt.  640 órás a tanfolyam, 

nagyon sokan még most sem akarják elvégezni az általános iskolát, így 18 főt sikerült 

bevonni. Fontos, hogy a következő években, ha képzéseken akarnak részt venni, illetve 

ellátásban részesülni, akkor előbb utóbb muszáj lesz elvégezniük az általános iskolát.  

A két még megmaradt intézmény – óvoda, SZSZK – is külön tud pályázni segítőkre, 

közfoglalkoztatottakra. 20-20 főre lehetett maximálisan pályázni mindkét intézménynek.  
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Összesen 240 fő közfoglalkoztatott kapott munkát. A programoknak összesen 

34 200 000 Ft a hozama, s ebben még nincs benne a két intézmény tehát az óvoda, SZSZK 

által elnyert hozam. Az kb. még + 2-3 millió Ft lesz intézményenként.  

Kiegészítésként elmondja, hogy a közfoglalkoztatási törvény módosult, mely szerint az 

önkormányzatoknak nem fognak kiközvetíteni 25 év alattiakat, legyen annak szakmája, 

OKJ-s bizonyítványa vagy akár felsőfokú végzettsége. Úgy véli, hogy több cég jelezhette a 

munkaerőhiányt, s így próbálják elérni azt, hogy a munkaügyi központok a megfelelő 

munkaadóhoz közvetítsék ki a munkanélkülieket. Vannak, akik visszautasították a 

behívást, vagy ha kiközvetítették őket cégekhez, sejtése ezzel kapcsolatban az, hogy így 

ki fognak kerülni a rendszerből. Biztos lesznek felháborodások a jövőre nézve.  

Mint előbb azt elmondta, a bérleti díjból biztosan fog még bevétel keletkezni, így 

összesen 45 millió Ft bevételi oldallal számol.  

Megköszöni a szót, ennyit szeretett volna elmondani kiegészítésként.  

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni alpolgármester úrnak a kiegészítést. Üdvözli Balogh Lajost, a Hosszúpályi 

Sportegyesület elnökét.  

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja 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: 
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Polgármesteri jelentés elfogadásáról 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármesteri jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadta. 

 

Felelős: Berényi András polgármester 

 Határidő: azonnal   

 

 

3.)Tájékoztató Hosszúpályi Sportegyesület 2016.évi tevékenységéről 
Előadó: Balogh Lajos az egyesület elnöke 

 

Berényi András polgármester 

Ügyrendi sorrend módosítás javaslatával kíván élni, ami a napirendi pontokat illeti, 

ugyanis a második napirendi pont előadója s egyben a Polgárőr Egyesület elnöke, Szegedi 

Lajos még nem érkezett meg. Balogh Lajos a Sportegyesület elnöke viszont már jelen van. 

Kéri, hogy cseréljék meg a két napirendi pontot.  

Ellenvetés nem volt, így átadja a harmadik napirendi pontot tárgyaló és véleményező 

Bizottság elnökének a szót.  
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Kiss Csaba, az Oktatási és Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

Az Oktatási és Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta a harmadik napirenddel 

kapcsolatos előterjesztést. A Bizottság véleménye az, hogy egy tömör beszámolóról van 

szó, mely bemutatja a Sportegyesület életében bekövetkező eseményeket, változásokat. 

Változás volt a vezetőségben és az edző személyében is. Bemutatásra kerültek a 

korosztályok, s a bajnokban elért helyezésük.  

Az egyesület jelenlegi elnöke köszönetet mondott Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzatának az eddigi támogatásért, valamint reményét fejezte ki, hogy mindez a 

jövőben is így marad.  

A Bizottság támogatja a Hosszúpályi Sportegyesület 2016.évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni Kiss Csaba elnök úrnak a tájékoztatást. Megkérdezi a Hosszúpályi 

Sportegyesület elnökét, Balogh Lajost, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni vagy majd a 

kérdésekre válaszol. 

 

Balogh Lajos, a Hosszúpályi Sportegyesület elnöke 

Később kíván felszólalni, de a kérdésekre is válaszol. 

 

Berényi András polgármester 

Mint a Sportegyesület volt elnöke, szeretne pár mondatot szólni a témában. Erre kérte 

meg Balogh Lajos is, a jelenlegi elnök. Változások történtek a Sportegyesület életében az 

eltelt egy év alatt, hiszen ő, mint polgármester, összeférhetetlenség okán lemondott. Így 

került sor alapszabályzat módosításra és új elnök választására. Az elnök személyében 

történt változás, új elnök Balogh Lajos, ügyvezető elnöke maradt az egyesületnek Szilágyi 

Károly, illetve a gazdasági vezető személyében be lett emelve Ballainé Ádám Anikó. A 

Bozsik-programban résztvevő játékosok edzését a testnevelő tanár végezte, ám ő 

munkahelyet váltott, így keresni kellett új testnevelő tanárt, aki a jövőben is fogja képezni 

a kicsiket. Ez is sikerült. Kijelenti, hogy új testnevelő tanárnak még nincs annyi gyakorlata, 

mint elődjének a témában, így voltak problémák az átállással. 

A felnőtt csapat jobban szerepel, mint az előző időszakban. A rangsorban 13. helyen 

állnak, reméli, hogy a szezon végére sikerül előrébb lépni.  

Az önkormányzat költségvetéséből mintegy 3 millió Ft-ot kíván biztosítani a település 

egyesületeinek, csoportjainak, ebből 2 millió Ft a Sportegyesület támogatására szánt 

összeg.  

Úgy véli, az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a Sportegyesület, a játékosok 

kulturált környezetben munkálkodhassanak. 2015.szeptember 13-án átadásra került az új 

Sportcentrum, ezt követően az edzőpálya, s annak kivilágítása. 2 éve lett átadva a 300 

férőhelyes lelátó. Idén sem marad el a fejlesztés, Zara András alpolgármesternek 

köszönhetően már az alapanyagok rendelkezésre állnak egy zárt filagória építésére. Cél a 

csapatszellem kialakítása, elmélyítése a mérkőzések után. A filagóriában lehetőség lesz 
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étkezésre, s átbeszélni a hibákat, a taktikát. Megköszöni az ügyvezető elnöknek és az 

edzőnek eddigi munkájukat, kíván sikeres együttműködést, s reméli a felnőtt csapat tud 

előrébb haladni a ranglistán.  

Ennyit szeretett volna elmondani a témában. Átadja a szót Balogh Lajosnak, a Hosszúpályi 

Sportegyesület elnökének. 

 

Balogh Lajos, a Hosszúpályi Sportegyesület elnöke 

Immár 30 éve foglalkozik a helyi focistákkal, így átlátja, melyek azok a pontok, ahol 

fejlődés mutatkozik, de nyilván a problémákat is észleli. Véleménye szerint óriási 

problémákkal kell szembenézni. Az önkormányzat tényleg mindenben segít, ahol tud, 

nem is ezzel van a probléma.  

Meglátása az, hogy a településen nincs olyan testnevelő tanár, aki képes lenne az 

elvárásoknak megfelelően képezni a gyerekeket. Mióta a régi testnevelő tanár elment, 

nincs rendben semmi. Az iskolai sportoktatást sem látja megfelelőnek.  

Hibaként említi meg, hogy hiába van meg az infrastruktúra, a támogatás még is mindig 

van valami, ami hiányzik. Ilyen pl. a rendezők hiánya, amiből 5-6 fő kellene, másképpen 

lefújják a meccset.  

 

Berényi András polgármester 

Szeretné megvédeni a testnevelő tanár urat. Egyrészt a testnevelő tanárnak van egy 

munkáltatója, a KLIKK. Munkáját a tanmenet vezérli, ezt be kell tartania. Olyat nem tehet 

meg, hogy tanítási órán, külön foglalkozzon a focista jelölt gyerekekkel. Tanítási órán 

kívül kell összeszedni a tehetséges gyerekeket, és foglalkozni velük. Ezért kap plusz 

pénzt, nem szeretné megnevezni, hogy kiről is van szó.  

Kéri, hogy Balogh Lajos elnök úr ne keverje össze a kettőt, tanítási órán az összes diákkal 

kell foglalkozni, tanterv szerint. Olyat ne várjon el, amit nem tud véghezvinni a tanár. 

Átadja a szót Kiss Csaba képviselőnek, aki egyben az általános iskola igazgatója.  

 

Kiss Csaba képviselő 

Papp Gyula és Varga Katalin testnevelő tanárok 30 év itt eltöltött idő után, távoztak az 

általános iskola tanári karából. Egyszerűen nincs helyettük pótlás. Heti 5 testnevelési órát 

kell tartani az általános iskolákban, így érthető, hogy Debrecen, elszívja a kisebb 

települések testnevelés tanárait. Így történt ez Hosszúpályi esetében is. Egy szakképzett 

testnevelő tanár van jelenleg az iskolában, Szima József tanár úr. Ő is elvégezte az MLSZ 

Bozsik-programhoz kapcsolódó képzését.   

Míg az önkormányzathoz tartozott az iskola, volt lehetőség és ki is használták, hogy 

tanórán kívül plusz órákat tarthatott a tanár. A KLIKK-nél ez másként van, a Bozsik-

program szétvált a tanórai tantervtől.  

Nem régen állt munkába egy pályakezdő testnevelés tanítónő, aki csak 5-6. osztályig 

taníthat. Szima József tanár úrtól az összes szakkört el kellett venni, hogy a szükséges 

testnevelés órákat meg tudja tartani, ez heti 26 órát jelent. Így érthető, hogy se ideje, se 

ereje nincs már plusz órákat tartani. Másrészt elődjének volt saját autója, mellyel hordta a 
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gyerekeket ide-oda. A jelenlegi tanárnak nincs autója, s mint polgármester úr elmondta, 

kezdőről van szó. Helyismerete sem alakult még ki.  

Kihangsúlyozza, ha nem tetszik a Sportegyesületnek Szima József tanár úr munkássága, 

meg kell mondani neki, hogy köszönik eddigi munkáját, de ez nem fog menni. Nem 

kötelező feladata az általános iskolának a Bozsik-programban részt venni.  

Azt is fel kell fogni, hogy hiába adta fel a hirdetést már három hónapja, melyben 

testnevelő tanárt keres, még érdeklődő sem volt.  

Emellett nem érzi jogosnak, hogy két egymástól eltérő személyiséget hasonlít össze 

elnök úr, hiszen „mindkettő gyümölcs, de még sem ugyanaz a gyümölcs”. 

Kéri, hogy gondolja végig a Sportegyesület kíván-e tovább együtt dolgozni Szima József 

tanár úrral a Bozsik-programban, vagy sem. Ha nem, arról tájékoztatni kell őt is, s a 

továbbiakban csak a tanórákra fog koncentrálni. Az egyesület kereshet olyan személyt, 

aki alkalmas a Bozsik-programban való tevékenykedésre, de az már a saját dolguk. Ennyit 

szeretett volna mondani. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a kiegészítést Kiss Csaba képviselő úrnak. Elmondja, hogy a Sportegyesület nem 

tud teljes munkaidőben alkalmazni egy szakembert, csak külön erre a feladatra. Úgy véli, 

ha Szima József tanár úr nem vállalja el, akkor ezen a településen más sem fog ezzel 

foglalkozni.  

 

Zara András polgármester 

Az, hogy nincs elég személy, akit be lehet vonni a foci meccseken rendezőnek az 

szervezési probléma. Véleménye az, hogy nem ez az az ülés, ahol az előbb felsorolt 

dolgokat vitatni kellene.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a harmadik napirendi pontot.  

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Polgármesteri Jelentésről az alábbi határozatot hozta: 
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Hosszúpályi Sportegyesület 2016.évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hosszúpályi Sportegyesület 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolót az 

elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadta. 

 

Felelős: Berényi András polgármester 

 Határidő: azonnal   
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2.)Tájékoztató a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület 2016.évi tevékenységéről 
Előadó: Szegedi Lajos az egyesület elnöke 

 

Berényi András polgármester 

A napirendi pontot tárgyalta és véleményezte a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság. Megkérdezi Szegedi Lajost, az egyesület elnökét, hogy kíván-e az írásban 

benyújtott tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést tenni.  

 

Szegedi Lajos a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnöke  
A kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Berényi András polgármester 

Elnök úr szokásához híven, röviden, de tömören a lényeget foglalta össze az elmúlt évre 

vonatkozóan. Leírta, hogy közel 1200 órát töltöttek szolgálatban az emberei, a 

Létavértesi Határrendészeti Kirendeltséggel pedig 56 órát közösen őrködtek. 2016-ban 22 

bejelentés érkezett, 8 esetben szükség volt segítségnyújtásra.   

Átadja a szót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének. 

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Köszöni a szót. A tájékoztató ténylegesen tömör, a lényeg van benne. Felsorolja a 

bevételeket, kiadásokat, az önkormányzattól kapott támogatást. Ténylegesen el tudott 

számolni az elnök mindennel. Bemutatta a szakmai részt, a kollegák munkáját és a 

társszervekkel való kapcsolatot is.  

Összegezve, a Bizottság támogatja a tájékoztató elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 

Várja a hozzászólásokat, de előtte megkérdezi Szegedi Lajost a Hosszúpályi Polgárőr 

Egyesület elnökét, hogy mindig ugyan azok a kollégái vannak szolgálatban, vagy vannak 

nyugdíjasok, akik besegítenek. Ő már nyugdíjas lehetne, de így hogy napi 8-10 órát 

dolgozik, mint polgármester s emellett menjen segíteni, mint polgárőr már nem bírná.  

 

Szegedi Lajos, a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnöke  
Az állományt az elődjétől vette át. Jelenleg 7 nyugdíjas van közöttük, aktívan segítik 

munkájukat. Valóban nehéz munka mellett csinálni, de mindig megoldják, hogy egy 

hónapban 20-25 napot szolgálatban teljesítsenek.  

Jó hír, hogy beindult az ifjúsági polgárőrség, két 18 év alatti lakossal. Igyekeznek, 

úgymond kinevelni az utódokat. 
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Berényi András polgármester 

Megkéri Szegedi Lajost a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnökét, hogy tájékoztassa a 

tisztelt tv nézőket, hogy az önkormányzattól kapott 500 000 Ft-os támogatáson kívül, 

miből származik még bevétele az egyesületnek.  

 

Szegedi Lajos, a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnöke  
Az Országos Polgárőr Szövetségtől érkezett támogatás, illetve a Posta Zrt. és a TRV Zrt. is 

minden évben segíti a munkájukat. A tagok pedig tagdíjat fizetnek.  

Fontos, hogy a megye osztja szét a befolyt pénzösszegeket, tehát ők, mint polgárőrök 

nem férnek hozzá az előbb említett pénzhez. A jövőben pályázati úton kíván az egyesület 

pénzhez jutni, ugyanis szükség lenne egyenruha beszerzésére. Egy rendezvényen a 

polgárőrnek ki kell tűnnie, hiszen ő az, akihez fordulhatnak probléma esetében. 

Egyébként is elvárás az egyenruha.   

 

Berényi András polgármester 

Átadja a szót dr. Szulyovszky Menyhért képviselőnek. 

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

Elnök úrtól kérdezi, hogy vannak-e a településen olyan utcák, részek, amelyekre jobban 

oda kell figyelni. Sajnos, nem egy ember mondta már neki, hogy xy utcában szinte 

mindennaposak a betörések, lopások. 

 

Szegedi Lajos, a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnöke  
Igen, voltak és vannak is. Régebben is volt nem egy eset, hogy az autóban ülve, este, 

megfigyeltek egy-egy ingatlant. Mostanság nem érkezett feléjük jelzés, hogy erre szükség 

lenne. Frekventált helyszín pl. a temető. Ott többször próbáltak megfigyelést tartani, de 

hiába rejtőzködtek, egy hamar értesítették egymást az érintettek. Így sikertelenül zárult a 

megfigyelés. Persze miután elhagyják a helyszínt, rögtön mennek és lopnak. Nem tudják 

megakadályozni a jelenséget. 

 

Berényi András polgármester 

Átadja a szót Szabó Istvánnak, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének. 

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Mint nyugdíjas, ő is részt vesz a polgárőrség munkájában. Igazat ad az egyesület 

elnökének, ugyanis napjainkban már annyira mozgékonyak és hatékonyan 

kommunikálnak egymással az elkövetők, hogy nem lehet őket megfigyelni, sem elfogni.  

Mihelyst jön a jó idő, napi szinten éjfélig kint csoportosulnak a főtéren. Nem is ezzel van 

baj, hanem azzal, hogy ott van velük a gyerek is, akinek rég ágyban kellene lennie, mert 

másnap óvoda, iskola.  

Pontosan tudják már, hogy hol vannak kihelyezve kamerák, kikerülik és úgy lopnak, 

okoznak kárt. Több utca is van ahol a kis öregek, özvegyek már nem vetik be a földjeiket 
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sem, mert nem látják értelmét. Ellopnak mindent, ami megterem. Ilyen a Halom utca. A 

Bagosi és Földvár utcát sem kell bemutatni senkinek, véleménye szerint.  

Ő mindig kiszáll és beszélget az utcán lévőkkel, hogy lássák, ott vannak a polgárőrök. 

Minden tőlük telhetőt megtesznek, de nem tudnak komolyabban nyomást gyakorolni. 

Tudja nagyon jól, hogy szegény családokról van szó, de nem az a megoldás, hogy elveszik 

másét.  

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

Nincs tisztában, hogy jelenleg mit szabad és mit nem, de az után érdeklődik, hogy nem 

lehetne-e bevezetni újra az ifjúsági törvényt vagy a csendháborítást kibővíteni. 

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Magasabb rendű jogszabályt helyi rendelet nem módosíthat. 

 

Berényi András polgármester 

Csendháborítás mai napig van, csak már nincs időkorlátozás. Átadja a szót Takács Attila 

képviselőnek. 

 

Takács Attila képviselő 

Úgy gondolja, hogy azok az emberek, akik a munkájuk után, önkéntesen vállalnak 

polgárőri szolgálatot, a köz érdekében, elismerést érdemelnek. Ez úton szeretné 

megköszönni a Polgárőr Egyesület munkáját elnök úrnak és persze minden polgárőrnek.  

 

Szegedi Lajos, a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület elnöke  
Köszöni a dicsérő szavakat. Elmondja, hogy az ő munkájuk számokban nem mérhető. 

Igazából akkor válna érezhetővé, ha ők nem lennének. Elég sokat mennek, amit mutat a 

kilométeróra is. Kihangsúlyozza, nem mindig kell autóval közlekedniük.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez, ám előtte megköszöni a Polgárőr 

Egyesületnek eddigi munkájukat.  

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Polgármesteri Jelentésről az alábbi határozatot hozta: 
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a Hosszúpályi Polgárőr Egyesület 2016.évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hosszúpályi Polgárőr Egyesület 2016.évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadta. 
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Felelős: Berényi András polgármester 

 Határidő: azonnal   

 

4.)Döntés a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pénzügyi 
támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 
Előadó: Berényi András polgármester 

 

Berényi András polgármester 

Pár gondolatot elmond a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy a kedves TV nézők is 

tudják, mi miért történik.  

A civil szervezeteknek már tavaly is pályázatot kellett benyújtaniuk, ahhoz, hogy pénzügyi 

támogatásban részesülhessenek. Az előterjesztésben szépen le van írva a pályázattal 

kapcsolatos összes információ.  

Kéri a pályázókat, hogy figyelmesen olvassák el a leírtakat.  

Előzetesen tárgyalta és véleményezte az Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. Átadja a szót Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökének, Szabó Istvánnak. 
 
Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta és véleményezte a 4. napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. 
Javasolják annak megtárgyalását, elfogadását. 
 

Berényi András polgármester 

Köszöni a tájékoztatást, átadja a szót Kiss Csabának, az Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és 

Sport Bizottság elnökének.  

 

Kiss Csaba, az Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke  

Az Oktatási-, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság is tárgyalta a 4. napirendi pontot. 

Javasolják az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni az elnök úrnak a rövid tájékoztatást.  

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pénzügyi 

támogatásáról szóló pályázat kiírásáról az alábbi határozatot hozta: 
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a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pénzügyi támogatásáról szóló 

pályázat kiírásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy pályázatot ír ki a helyi civil szervezetek támogatására a határozat 

mellékletét képező pályázati felhívás útján. 

                                                                               Határidő: értelemszerűen 

                                                                               Felelős: Berényi András polgármester 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, 

egyesületeket, alapítványokat, hogy Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi 

támogatásáról szóló 6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az 

érintett szervezetek számára.  

Pályázat célja: A pályázat a civil szervezetek, alapítványok tárgyév január 1. és december 

31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett 

szervezetek tárgyévi működési költségihez való hozzájárulás.  

A támogatásra rendelkezésre álló forrás:  

- tárgyévben a támogatásra szánt pénzkeret 3.000.000.-Ft  

A támogatottak köre: azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. 

törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vételre kerültek és Hosszúpályiban 

működnek. Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve 

azok a szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el.  

A pályázati anyag tartalma: pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet.  

Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, 

vagy letölthető a www.hosszupalyi.hu honlapról.  

A támogatások odaítéléséről Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság dönt a Szociális 

és Egészségügyi, valamint az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

véleményének figyelembevételével, a pályázat benyújtási határidejétől számított 15 

napon belül.  

A Polgármesteri Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 8 munkanapon belül értesíti 

az eredményről.  

A támogatás formája: A civil szervezetek, alapítványok az elnyert támogatást a 

támogatási szerződésben meghatározott módon, vehetik igénybe, melyet a támogatott 

szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó 

év december 31-ig.  

 

A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program 

megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:  
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Költségek - Iroda bérlet, rezsi, kommunikáció - Bér, tiszteltdíj - Szakértői költségek - 

Utazási költségek - Anyag, eszköz beszerzés.  

Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció  

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17., 12.00 óra.  

A pályázat benyújtásának helye: Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal. 

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.  

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 4 munkanapon belül, egy 

alkalommal van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek. 

A pályázathoz csatolandó mellékletek: 
a) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása, 

b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással 

elszámolt, 

c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval 

szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszűntetésére irányuló, valamint 

törlés iránti eljárás, 

d) civil szervezet alapdokumentumai, 

e) civil szervezet előző évre szóló, a törvényszékhez benyújtott beszámolójának a 

másolata 

f) egyéb, a pályázati felhívásban esetlegesen megjelölt melléklet. 

 

5.) Döntés a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról 

Előadó: Berényi András polgármester 

 

Berényi András polgármester 

Előzményként elmondja, hogy központilag elvárás, hogy minden település ez év október 
15-ig készítse el az Arculati Kézikönyvet. Az állam az összes költség 50%-át támogatja, azaz 
a település esetében ez a bruttó 2 millió Ft-nak a felét jelenti. 
Több felvetés is volt, mely szerint nem jogos, hogy kötelező elkészíteni a könyvet, viszont 
a teljes anyagi vonzatát nem állja az állam. Vannak települések, akik úgy vannak vele, 
hogy majd októberben ráérnek ezen töprengeni, viszont akkor már az 50%-os támogatás 
sem lesz meg, előreláthatólag. 
Előzetesen tárgyalta és véleményezte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. Átadja 
a szót Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének, Szabó Istvánnak. 
 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A Bizottságnak nem volt választása, hiszen magasabb szintű jogszabály írja elő, hogy az 

önkormányzatoknak kötelező elkészíteni az Arculati Kézikönyvet. A költségvetésben elő 
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kell teremteni a költségek finanszírozására a hiányzó 1 millió Ft-ot. Fontos, hogy a 

partnerség rendszerét a Képviselő-testületnek kell meghatároznia.  

A Bizottság javasolja az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni elnök úrnak a Bizottság véleményének ismertetését. Megkérdezi a képviselőket, 

hogy van-e kérdés. Úgy véli, jegyző úr részletesen összeszedte a szükséges jogi hátteret, 

a szabályokat, melyeket be kell tartani. A rendelet előterjesztésében minden 

megtalálható.  

 

dr. Széles Szabolcs jegyző  

A rendeletalkotással maga a folyamat megkezdéséről dönt a Képviselő-testület. Tehát ez 

nem az Arculati Kézikönyv elfogadása.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól az alábbi rendeletet alkotta: 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG 

KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 

.../2017. (III.31.) számú  

RENDELET-TERVEZETE 

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi 

rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL 

 

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott 

feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. § és 29/A. §-ban 

meghatározott feladatellátás érdekében a település Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdésének a) 

pontjában, valamint 3. sz. melléklet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Hosszúpályi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1.§ 

 

A partnerségi egyeztetés szabályait az e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza és 

elrendeli azok kötelező alkalmazását. 

 

3.§ 

 

E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 
 
Hosszúpályi 2017. március … 

 
 Berényi András Dr. Széles Szabolcs 
 polgármester  jegyző 
 

1. számú melléklet a .../2017. (III.31.) rendelethez 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG 

a településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a 

településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi 

rendelet készítésével, módosításával összefüggő 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29.§ 
és 29/A. §-a alapján a település partnerségi egyeztetés szabályai az alábbiak. 
 
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 
1. a település lakossága, 
2. a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező 

érdekképviseleti szervezetek, 
3. a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil 

szervezetek, 
4. a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezetek, 
5. a településen működő vallási közösségek (az Országgyűlés által elismert egyházak). 
 
II. A konkrét partnerek meghatározásának módja 
1.A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és 
településképi rendelet készítése, módosítása során a helyi adottságok és a feladat 
jellegéhez igazítottan (amennyiben területhez köthető módosítás, úgy tervezési 
területre vonatkozóan) egyedileg kell meghatároznia [Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) szerinti képviselő-
testülettől átruházott jogkör alapján] a település polgármesterének -a megbízott 
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főépítész előzetes véleményének kikérésével- az  
I. pont szerinti partnereket. A partnerek körének konkrét meghatározását írásban kell 
rögzíteniük. 

 
2.A település teljes közigazgatási területére készülő  

- településfejlesztési koncepció,  
- integrált településfejlesztési stratégia, 
- településrendezési eszközök,  
- településképi arculati kézikönyv, 
- településképi rendelet, 
(továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) 

készítése esetén az I. pont szerinti partnernek köre nem szűkíthető, ekkor a II. 1. pont 

szerinti eseti meghatározásnak nincs helye. Erre csak a fejlesztéseket megalapozó 

dokumentumok módosítása esetén van lehetőség. 

 
III. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

1.az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,  

2.az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével, 
3.az Önkormányzat helyi lapjában közzétéve, 
4.lakossági fórum keretében. 
5.Különös szabályok:  

5.1. Lakossági fórum: a Rendelet szerint előírt esetekben a településfejlesztési 
koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a 
településrendezési eszközökkel, valamint településképi arculati kézikönyvvel 
és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatban a 
település jövője iránt érdeklődő és azért tenni kívánó lakosság közvetlen 
találkozására ad lehetőséget a tervezésben résztvevőkkel. 
A lakossági fórumra meghívandók köre a feladat jellegétől függ: 
-teljes településre vonatkozó fejlesztéseket megalapozó dokumentumok 

készítése, módosítása esetén az I. pont szerinti partnerek, 
-nem teljes településre vonatkozó fejlesztéseket megalapozó 

dokumentumok készítése, módosítása esetén a II.1. pont szerinti 
kiválasztással meghatározott partnerek. 

 A lakossági fórum formája lehet 
a)önállóan megrendezett lakossági fórum, vagy 
b)közmeghallgatással egyidőben megrendezett lakossági fórum, mely 

esetben önálló napirendi pontként történik meghirdetése, vagy 
c)Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nyilvános 

ülésére összehívott lakossági fórum, mely esetben önálló napirendi 
pontként történik meghirdetése, vagy 

d)nyilvános képviselő-testületi ülésére összehívott lakossági fórum. Ez 
esetben önálló napirendi pontként meghirdetve. 

 A lakossági fórum előtt 8 nappal, annak helyszínéről és időpontjáról 
tájékoztatást kell közzétenni a honlapon és az önkormányzat 
hirdetőtábláján, amennyiben lehetőség van rá szórólapon. 
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Lakossági fórumon az ott elhangzottakkal kapcsolatban vélemény tehető 
szóban jegyzőkönyvbe diktálva vagy írásban a jegyzőkönyvvezető részére 
átadva, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (kivéve, ha a 
Rendelet ettől eltérő határidőt állapít meg). 

5.2. Az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén kifüggesztett 
hirdetmény, a helyi lapban történő közzététel, valamint a honlapon történő 
felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló 
időtartamot. Ez az időtartam nem lehet kevesebb a Rendelet szerint előírt 
időtartamtól. 
Amennyiben a település nem rendelkezik heti rendszerességgel megjelenő 

helyi önkormányzati lappal, akkor a lapban történő közzététel elhagyható. 

5.3. Amennyiben az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén 

történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy 

a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van 

lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre. 

5.4. Az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén kifüggesztett, az 

Önkormányzat hivatalos honlapján közzétett, továbbá amennyiben helyi 

önkormányzati lapban történő megjelenésre lehetőség volt a fejlesztéseket 

megalapozó dokumentum tervezettel kapcsolatban az ott megjelölt 

időpontig a partnerek javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. Ezt 

benyújthatják papíralapon postai úton írásban, vagy beküldhetik az 

Önkormányzat honlapján megadott elérhetőségen e-mail formájában. A 

hivatalosan javaslatot, véleményt adó partnerekkel történik tovább a 

Rendelet szerinti egyeztetés. 

 
IV. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, 

továbbá nyilvántartásának módja 
 

1.Az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén kifüggesztett hirdetmény, 
valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra 
rendelkezésre álló időtartamot.  

2.A javaslatokat, véleményeket írásban kell a partnereknek megadni, kivéve lakossági 
fórum megrendezésekor, mely esetén a véleményeket szóban jegyzőkönyvbe 
diktálva, vagy írásban a jegyzőkönyvvezető részére átadva lehet megadni, vagy a 
lakossági fórum időpontjától számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy 
elektronikus úton megtenni. 

3.A beérkezett javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell 
megőrizni. 

4.A beérkezett javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell készíteni a 
megbízott főépítésznek. Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki 
kell kérni a Képviselő-testület döntését is. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell 
elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával 
ellátva. 

5.Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el 
kell juttatni, annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek, 
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a javítás módjáról tételesen írásos tervezői válasz formájában válaszol. Melyet 
szintén az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni. 

 
V. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 

1.A partnerségi egyeztetés során beérkezett javaslatotokat, véleményeket a 
megbízott főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület 
számára. Ebben megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt 
véleményeket is. Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló 
véleményeket a szakmai javaslatoktól. Az így készített szakmai előterjesztés 
alapján a Képviselő-testület meghozza döntését. Ezt követően a döntést és az 
írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell 
elhelyezni és megőrizni. 

2.Az indokolást meg kell küldeni tértivevényes úton a javaslatot, véleményt tevő 
partnernek. 

 
VI. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök, kézikönyv és 

településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések 
A jóváhagyott dokumentumokat közzé kell tenni rövid, közérthető összefoglaló 

kíséretében: 

1.az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben, 
2.az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén nyomtatásban 

(amennyiben annak terjedelme nem teszi lehetővé, az elérési hely megjelölését 
biztosítani kell). 

 
 
Hosszúpályi 2017. március 31. 

 
 Berényi András Dr. Széles Szabolcs 
 polgármester             jegyző 
 

 

6.) Döntés a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban 

Előadó: Berényi András polgármester 

 

Berényi András polgármester 

A hatodik napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést előzetesen tárgyalta és 
véleményezte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. Átadja a szót a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökének, Szabó Istvánnak. 
 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban két beadvány érkezett. Egyik egy 

magánszemélytől, mely a volt Geréb-tanya és területének besorolásának módosítását 

érinti.  

A másik megkeresés pedig a gáz kutak fúrását végző, berettyóújfalui cégtől érkezett, ahol 

a mostani befogadó állomás melletti mezőgazdasági területre kérnek eltérő szabályozást.  
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A Bizottsági ülésen tárgyalták azt is, hogy a Képviselő-testület által kezdeményezett 

módosításokat is el kell indítani. A Szabadság tér forgalom szabályozási rendjének 

megváltoztatása érdekében a szükséges tervezési lépéseket meg kell tenni, mely szintén 

érinti a rendezési tervet. A Szabadság teret két KM út keresztezi, meg fog épülni az M35-

ös autópálya, lesz repülőtéri csatlakozás, illetve Derecske fele is lesz M35-ös csatlakozás. 

Ezen kívül a településen fog keresztül haladni a Székelyhíd Létavértesről érkező forgalom 

az M35-re. Aki nem akar autópálya díjat fizetni, itt fog elhaladni, növelve a forgalmat.  

A Bizottság kezdeményezi, hogy a Szabadság téren a jövőben megnövekvő forgalom 

miatt, körforgalom kerüljön kialakításra. A szükséges lépések megtételét mielőbb el kell 

indítani, hiszen 2020-ig minden uniós forrást ki fognak írni.  

A Bizottság javasolja az előterjesztések megvitatását s azok elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Időközben megbeszélték jegyző úrral, hogy az elhangzottakat három, egymástól eltérő 

határozatként fogja megszavaztatni.  

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Településrendezési Terv módosításával kapcsolatosan az 

alábbi határozatokat hozta: 

 

25/2017 .(III.30.) határozat 

a Hosszúpályi infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó Településrendezési Terv 

módosításáról 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja Hosszúpályi központjának infrastrukturális fejlesztését, 

felhatalmazza a polgármestert az ehhez kapcsolódó településrendezési terv 

módosításának az előkészítésével. 

Határidő: értelemszerűen 

                                                                               Felelős: Berényi András polgármester 

 

26/2017.(III.30.) határozat 

gázgyűjtő állomás kialakításához kapcsolódó Településrendezési Terv 

módosításáról 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja a Településrendezési Terv módosítását a 069/12 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában, amennyiben a kérelmező a módosítással 

kapcsolatos költségeket vállalja. Felhatalmazza a polgármestert a költségek 

átvállalásáról szóló megállapodás aláírására, ezt követően pedig a 
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Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos megbízási szerződés 

aláírására. 

Határidő: értelemszerűen 

                                                                               Felelős: Berényi András polgármester 

 

27/2017 .(III.30.) határozat 

a Hosszúpályi 0906/1 hrsz-ú ingatlan átsorolásához kapcsolódó Településrendezési 

Terv módosításáról 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja a Településrendezési Terv módosítását a 0906/1 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában, amennyiben a kérelmező a módosítással 

kapcsolatos költségeket vállalja. Felhatalmazza a polgármestert a költségek 

átvállalásáról szóló megállapodás aláírására, ezt követően pedig a 

Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos megbízási szerződés 

aláírására. 

 Határidő: értelemszerűen 

                                                                               Felelős: Berényi András polgármester 

 

7.)Különfélék 
 

7.1 

Berényi András polgármester 

Gulyás Sándor helyi lakos kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben szeretné 

kivenni a Messzelátó- Sóstón pályázati pénzből felújított önkormányzati tulajdonban lévő 

épületet a nyár folyamán. Felújítást tervez saját lakásán, s míg az el nem készül, szeretné 

bérelni az ingatlant. Személy szerint, ő nem támogatja az indítványt.  

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen esetekben mindig lelakják az épületet. 

Embere válogatja. Most lett felújítva, nem lenne helyes kiadni. Utána ismét lehetne rá 

pénzt költeni. Egyébként is közcélra lett vásárolva, pl. ha úgy adódik orvosoknak, 

lelkészeknek, mint szolgálati lakás.  

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Ha határozatban kimondja a Képviselő-testület, hogy a jövőben nem kívánja albérletbe 

kiadni az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat magán célra, úgy is megfelelő.  

 

Berényi András polgármester 

Legyen úgy. Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2017.(III.30.) határozat 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy nem támogatja Gulyás Sándor Hosszúpályi Messzelátó-Sóstó, Vadvirág 

u. 7. sz. alatti lakos kérelmét az Önkormányzat tulajdonában lévő Hosszúpályi 

Messzelátó-Sóstó, Vadvirág u. 5. sz. alatti ingatlan bérbeadásával 

kapcsolatosan. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt. 

 Határidő: értelemszerűen 

                                                                               Felelős: Berényi András polgármester 

7 . 2   

 

Berényi András polgármester 

Érkezett még egy beadvány. Lakatos István, Gergely utca 8. szám alatti lakos, a 

szomszédságában lévő önkormányzati ½-ed tulajdonban lévő ingatlant (Gergely u.13.), 

szeretné megvásárolni, jobban mondva az önkormányzat tulajdonrészét. Az már a vásárló 

gondja, hogy a másik tulajdonost megkeresse. Az önkormányzat a saját részét eladhatja, 

tehát a 615 m2 felét.  

Véleménye az, hogy eladási árként 300 000 Ft kerüljön meghatározásra. Természetesen a 

vásárlónak kell állnia a felmerülő költségeket. Várja a hozzászólásokat.  

 

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Támogatja az eladást, azonban javaslata az, hogy előbb kerüljön ki 15 napra a felhívás a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőjére. Így nem lesz probléma, hogy más nem tudott róla, s 

mikor terjed a hír, akkor jönnek panaszkodni.  

 

Berényi András polgármester 

Támogatja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének, Szabó Istvánnak a 

javaslatát. Így lehetőség nyílik licitre is. Aki többet kínál. az lesz az új tulajdonos.  

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – az előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta: 
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29/2017.(III.30.) határozat 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja az ½-ed részben az Önkormányzat tulajdonában lévő 

Hosszúpályi 1596. hrsz-ú, a valóságban Gergely u. 13. sz. alatti ingatlan 

eladását. A tulajdonrész értékesítésre 15 napra meghirdetésre kerül 

300.000.-Ft-os áron, mely a legmagasabb árat ajánló részére kerül 

értékesítésre. 

Felkéri a jegyzőt, hogy az értékesítés meghirdetéséről gondoskodjon. 

 Határidő: értelemszerűen 

                                                                               Felelős: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

7.3 

Berényi András polgármester 

A Különféléken belül ennyit szeretett volna tárgyalni. Átadja a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Köszöni a szót. Közvetlenül a Képviselő-testületi ülés előtt, bizottsági ülésen három 

rendeletmódosítást készítettek elő.  

Az egyiket a Megyei Kormányhivatal kérte a másik kettőt pedig aktualizálni kell.  

A Megyei Kormányhivatal által kért módosítás a közterület használatáról szóló rendelet 

módosítása. Néhány évvel ezelőtt szintén felsőbb rendű jogszabály miatt be kellett tenni 

a rendeletbe a helyi filmforgatásról szóló szabályozását. Ekkor került bele a rendeletbe 

az, hogy amennyiben Hosszúpályiban, közterületen filmforgatásra kerül sor, ugyanazt a 

díjat kell kifizetni az illetőnek, mintha más, egyéb formában használná a közterületet. 

Azóta a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. módosult, ami egységesen határozza meg a 

közterületen történő filmforgatás díját. A módosítás tehát azt jelenti, hogy nem a 

rendelet 1. számú mellékletére utal ez a bekezdés, hanem a törvényben meghatározott 

díjakra.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja az alábbi rendelet módosítást: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2017.(III.31.) rendelet tervezete 

 

A közterület használatáról szóló 12/2007.(V.31.) rendelet módosításáról 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, a közterület használatáról szóló 

12/2007.(V.31.) rendeletet (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:  

 

1.§ 

 

(1) A R. 9/A.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

(8) A filmforgatás esetére vonatkozóan a közterület használati díj mértékét az 1. sz. 

melléklet tartalmazza./ a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. határozza meg. 

 

(2) A R. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

1.sz. melléklet 

A közterület használatáról szóló rendelet 10.§. (3) bekezdéséhez 

1. 1. Közterület foglalási díj, filmforgatás díja, alkalmi árusítás díja: 

 10 m2-ig 300 Ft+áfa/nap 
 10 m2 felett m2-ként100 Ft+áfa/nap 

2.1 2Mozgóárusítás és mozgóbolti tevékenység: 2.000,-Ft/hét 
5.000.-Ft/hó 

50.000.-Ft/év 

 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2017. március 31. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés 

időpontja 2017. április 1. napja. 

 

           Berényi András                                                         dr. Széles Szabolcs 
             polgármester                                                                     jegyző 
 

7.4  

Berényi András polgármester 

Átadja a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Köszöni a szót. A következő rendeletmódosítás a talajterhelési díjról szóló rendelethez 

kapcsolódik a harmadik pedig a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállításával 

                                                           
1 Kiegészítette a 12/2013.(VI.28.) rendelet 1.§.(5) bekezdése, hatályos 2013. július 1. napjától. 
2 Módosította a 15/2013.(VIII.30.) rendelet 2.§.(2) bekezdése, hatályos 2013.09.01. napjától. 
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kapcsolatos rendeletet érinti. A módosítás a szolgáltató váltásból adódik, hiszen most 

már a Debreceni Vízmű Zrt. a szolgáltató.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja az alábbi rendelet módosításokat: 

  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2017.(III.31.) rendelet tervezete  

 

a talajterhelési díjról szóló 10/2016.(IV.29.) rendelet módosításáról 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 11. pontjában, valamint a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv. (továbbiakban: Ktdtv.) 21/A.§ (2) 

bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési 

díjról szóló 10/2016.(IV.29.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 4.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

(4) A kibocsátó személyében történő évközi változás (új fogyasztó, illetve 

fogyasztásmérő tulajdonos) a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-hez/Debreceni 

Vízmű Zrt-hez (a továbbiakban: Szolgáltató) való bejelentés napjától kell 

figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége megszűnik, az új tulajdonosnak 

kötelezettsége keletkezik). 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2017. március 31. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés 

időpontja 2017. április 1. napja. 

 

           Berényi András                                                                  dr. Széles Szabolcs 
             polgármester                                                                               jegyző 

 

 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. március 30-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2017.(III.31.) rendelet tervezete 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 21/2013.(XI.29.) rendelet módosításáról 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LIII. tv. 45.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2013.(XI.29.) rendeletet 
(továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése a következőképpen módosul: 

(2) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladékot 
elszállítani és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt./Debreceni Vízmű Zrt. által 
üzemeltetett Hosszúpályi 0611/2 hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvíztisztító telepen 
elhelyezni azt. 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2017. március 31. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés 

időpontja 2017. április 1. napja. 

 

           Berényi András                                                                      dr. Széles Szabolcs 
             polgármester                                                                                  jegyző 
 

7.5  

Berényi András polgármester 

Átadja a szót Pozsonyi Ákos pályázati ügyintézőnek. 

 

Pozsonyi Ákos pályázati ügyintéző 

Jegyző úrral egyeztetett, ugyanis minden önkormányzatnak az adott év március 31-ig az 

éves közbeszerzési tervét el kell fogadnia. Hosszúpályi esetében ez megegyezik a 

tavalyival, mert közbeszerzést csak uniós támogatásokból tervezett az önkormányzat, 

azonban ezekről ítélet még nem érkezett.  

A 2017.évi közbeszerzési terv az elfogadott 2016. évit foglalja magában, s ez bővül majd ki 

a 6 db TOP-os és 2 VP-es pályázattal. 2017-ben került beadásra a Külterületi utak felújítása 

c. pályázat is. 
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Szabó István Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Kerüljön még bele a 4. számú kút fúratása is, hiszen azt is közbeszereztetni kell.  

 

Pozsonyi Ákos pályázati ügyintéző 

A lényeg az, hogy ha lesznek újabb pályázatok, melyek közbeszerzés kötelesek, azok 

miatt módosítani kell majd a határozatot és a mellékletet is.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez.  

 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a 2017. évre szóló Közbeszerzési terv elfogadásáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

30/2017.(III.30.) határozat 

2017. évre szóló Közbeszerzési terv elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Közbeszerzési 

tervét a 2017. évre vonatkozóan a határozat melléklete szerinti formában. 

 
  Határidő: értelemszerűen 
                                                                               Felelős: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

7.6  

Berényi András polgármester 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2017.évi költségvetési rendeletében 

nevesítette azt az összeget - nettó 16,5 millió Ft -, melyből a település egyik leghosszabb 

utcájának burkolatát kívánja felújíttatni. Nevezetesen az Akácfa utcáról van szó. Ez 

esetben is elindul a közbeszerzés. A falunapi ünnepség július 8-án kerül megrendezésre, 

így reméli, hogy akkorra a felvonulók az új utat már használatba tudják venni.  

 

Zara András alpolgármester  

Annyival egészíti ki a mondanivalóját, hogy annak idején erre egy keretösszeget fogadott 

el a Képviselő-testület, melyből jutni fog egy kisebb szakasz aszfaltozására, a Halom 

utcára vonatkozóan. 

A héten, mielőtt a Bizottságok tárgyalták a főtér fejlesztésével kapcsolatos felvetéseket a 

Településrendezési Terv módosításával kapcsolatban, beszélt egy olyan szakemberrel, aki 

jártas a témában. Ő tanácsolta, hogy egy tervezővel valamint a Közút kezelő 

igazgatójával szükséges felvenni a kapcsolatot ez ügyben. Nyilván ennek a tervezésnek 
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lesz költsége, melyet a Képviselő-testület elé kell hozni, s megvitatásra kerül, hogy 

elfogadható-e. Ezt követően lehet tovább lépni.  

 

Berényi András polgármester 

Egyetért alpolgármester úrral, időben el kell kezdeni a folyamatot, mert az uniós 

támogatások 2020-ig kiírásra kerülnek. Meg kell ragadni a lehetőséget. Az 

önkormányzatnak sosem lenne annyi pénze, hogy mindezt meg tudja valósítani.  

Kihangsúlyozza, hogy az önkormányzatnak lehet elképzelése az átépítéssel kapcsolatban, 

azonban az építésznek figyelembe kell vennie az Országos Építési Szabályzatot. 

Törekedni kell a kompromisszumra.  

Átadja a szót a Kiss Csaba képviselő úrnak. 

 

Kiss Csaba képviselő 

A Bizottsági ülésen már elmondta egyszer, de szeretné, ha a TV nézők is tudnának arról, 

hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy nagyobb beruházást hajtott végre 

az általános iskolán: a tornaterem tetejét leszigetelték.  

Igazgató nő egy pályázatot adott be, melyben az általános iskolában belső tér felújításra 

nyílik lehetőség nyertes pályázat esetében.   

 

Berényi András polgármester 

Összeget lehet tudni? – érdeklődik. 

 

Kiss Csaba képviselő 

20-100 millió Ft-ig vannak a támogatási összegek. Volt még egy pályázat, ott komplex 

épület felújításra lehetett pályázni, sajnos ott nem sikerült nyerni.  

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet módosítása szükséges egy ponton, arra  

kéri a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja azt el. Az 

előterjesztés lényege, hogy a rendelet 3.§ (5) bekezdése nem részletezi az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátás különböző formáit. Ennek megfelelően kéri az előterjesztés 

megtárgyalását, ezt követően pedig annak elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – elfogadja az alábbi rendelet módosításokat: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

…/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete 
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Az egészségügyi alapellátásról szóló 6/2017.(II.16.) rendelet módosításáról 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 
véleményének kikérésével az egészségügyi alapellátásról szóló 6/2017.(II.16.) rendeletet 
(a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

  

1. § 

 

 (1) A R. 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

 (5) Az orvosi ügyeleti ellátás körzete Hosszúpályi nagyközség közigazgatási területe./ Az 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás 

körzete Hosszúpályi nagyközség közigazgatási területe.  

 

2.§ 

 

(1) Jelen rendelet 2017. március 31. napján lép hatályba. A hatályon kívül helyezés időpontja 2017. 

április 1. napja. 

  

 

           Berényi András                                                                    dr. Széles Szabolcs 
             polgármester                                                                                 jegyző 
 

Berényi András polgármester 

További hozzászólás hiányában megköszöni az aktív részvételt valamint a kedves TV 

nézők figyelmét. Az ülést bezárja. 
 

Hosszúpályi, 2017. március 30. 

  

kmf. 

P.H. 

 

 

dr. Széles Szabolcs 

jegyző 

Berényi András 

polgármester 

 


