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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017.május 25-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  

 Kiss Csaba  képviselő 

 Szegedi Ferenc  képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért  képviselő 

 Takács Attila képviselő 

 dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető:  

A meghívottak közül megjelent: Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető, Reszler György 

könyvvizsgáló, Farkas Katalin a Falusi élet cégvezetője, Végh Edit művelődésszervező, 

Fekete György Hosszúpályi díszpolgára, Tollas Vince rendőr őrsparancsnok. 

Késését jelezte:  

 

Berényi András polgármester 

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

jegyző urat, valamint Ballainé Ádám Anikó gazdaságvezető asszonyt, Reszler György 

könyvvizsgáló urat, Farkas Katalint a Falusi élet cégvezetőjét, Végh Edit 

művelődésszervezőt és Fekete Györgyöt Hosszúpályi település díszpolgárát. 

Külön köszönti a kedves TV nézőket. 

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

jelen van.  

Ezt követően megnyitja az ülést.  

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Farkas Katalin cégvezető asszony azzal a 

kéréssel fordult hozzá, hogy az őt érintő 5. számú napirendi pont tárgyalását a tisztelt a 

Képviselő-testület tegye előrébb. Javaslata az, hogy az 5. és 3. napirendi pontot cseréljék 

fel. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e más javaslat, észrevétel a napirendi 

pontokkal kapcsolatban.  

Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítványával együtt a napirendi pontokat elfogadja, 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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1.)Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

 
Berényi András polgármester 

1.  

Bejáráskor megnézték a tavalyi év hiányosságait, melyek az idei év során tovább 

bővültek. Vannak olyan pontok is, melyet azóta a kivitelező kijavított. 

2. 

Az óvodában történt az eset. Az egyik gyermeken rühesség jeleit vélték felfedezni, 

melyet az okozott, hogy 20-nál is több kutyát tartottak a szülők. A helyi háziorvos 

szakorvoshoz küldte a gyermeket, azóta megérkezett a szakvélemény, mely szerint a 

gyermek gyógyult állapotban van és újra közösségben tartózkodhat. Az érintett szülők 

szerették volna, ha a gyermek visszakerülhetne a régi óvodai csoportjába, azonban a 

szülők ezt nem támogatták, mondván, hogy még mindig vakaródzik és nem gyógyult meg 

a gyermek. 

Jelenleg ott jár az ügy, hogy a Családsegítő intézményvezetője egy 2 oldalas értékelést 

juttatott el hozzá, melyben részletes kifejtésre került a család helyzete, vizsgálva a 

körülményeket, és a történteket. Az óvoda vezetője szintén eljuttatott hozzá egy 

dokumentumot, melyben kronologikusan leírta, hogy a szülők mit is sérelmeznek.  

Eléggé összetett a probléma, de véleményez az, hogy az orvosi szakvélemény a 

vizsgálatok eredményeire támaszkodik. Ő, mint polgármester nem tudja és nem is akarja 

azt felülbírálni.  

Végezetül elmondja, hogy az érintett szülők kérték gyermekük áthelyezését a Roma 

Nemzetiségű Óvodába, ami a tegnapi nap folyamán meg is történt.  

 

3.  

A 4. számú kút fúratásával kapcsolatban az egyedi kormányhatározat még nem érkezett 

meg. Nettó 32,2 millió Ft-ba kerül a megvalósítás, és ezt összeget szeretné az 

önkormányzat, ha egyedi elbírálás alapján támogatná az illetékes szerv. Az önkormányzat 

költségvetésében nem tud elkülöníteni ekkora pénzösszeget.  

A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felszámolás alatt áll. Az eladó eszközöket 

elsőként az érintett önkormányzatok vásárolhatták meg a felbecsült értéken. Hosszúpályi 

önkormányzata is így tett, s ezeket az eszközöket a megvásárlási áron az új szolgáltató, a 

Debreceni Vízmű Zrt. vásárolta meg.  

 

4. Dr. Bihari Horváth Lászlóval tartottak egy megbeszélést, melyen Zara Anrás 

alpolgármester úr is megjelent. Téma a Hosszúpályi Bődi István Falumúzeum fő-és 

melléképületének tetőszerkezeti felújítása volt. Május 24-én sikerült benyújtani a 

pályázatot, mely által a tető vázszerkezete megújulna, valamint nádfedést kapna. Bruttó 

3,4 millió Ft-os összeget céloztak meg.  
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5. Ma este fog választ adni a kiválasztott személy. Nagyon bízik benne, hogy az illető 

elvállalja a volt kollega, Pozsonyi Ákos üresen maradt posztjának betöltését. 

 

6.Van lehetőség arra, hogy a Magyar Államkincstáron keresztül a temetői feladatok 

ellátására nyújtson be igényt az önkormányzat, azzal a feltétellel, hogy a költségvetési 

rendeletben egy soron ezt nevesíteni kell. Az összeget, melyet igazolni tud az 

önkormányzat, hogy erre a célra költött el, a következő gazdasági évben tudja majd 

realizálni. Az összeg 90%-át lehet lehívni egy összegben. Hosszúpályi esetében a temető 

mérete alapján valamennyivel több, mint 2 millió Ft támogatást jelent. Ezt majd a 

következő ülésen bővebben tárgyalni fogja a Képviselő-testület, most csak tájékoztatás 

végett mondta el. 

 

7. Dr. Széles Szabolcs jegyző úrral részt vettek a rendezvényen, ahol a TOP-os 

pályázatokról kaptak információt. Hamarosan megérkezik azoknak a pályázatoknak is az 

eredménye, melyről eddig még nem kapott az önkormányzat tájékoztatást.  

8.  

 

9. Bárki megkeresheti akár személyesen is ezzel kapcsolatban, szívesen ad tájékoztatást a 

témában. 

 

10. Fő téma a zárszámadás elfogadása volt, valamint az, hogy hogyan is tud a Társulás 

továbbra is együttműködni.  

11.  

12. Ezen a rendezvényen Dr. Széles Szabolcs jegyző úr vett részt.  

13. Tovább folytatódik a járdaépítés a településen, de nem szeretne erről beszélni, hiszen 

Zara András alpolgármester majd bővebben kifejti a történéseket.  

14.  

15.  

16. Közel 8 millió Ft értékben került kivitelezésre az említett útszakasz. Felkereste a 

temetkezési vállalat vezetőjét, hogy a jövőben az önkormányzat szeretné aszfalttal 

lefedni az érintett szakaszt. 

17.  

18. Az alapozás megtörtént, jelenleg a tartó pillérek letétele van folyamatban.  

19.  

20.  

Ennyit kívánt elmondani, átadja a szót Zara András alpolgármester úrnak.  

 

Zara András alpolgármester   

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Földvár utcán 480 méternél tart a járdaépítés, a teljes 

hossz 700 méter lesz. Önerőt kell biztosítani, mint az idő közben kiderült. 80-90 cm széles 

járdára kapott engedélyt az önkormányzat, azonban úgy döntöttek, hogy ezt kibővítik 1 

méterre, ugyanis túl szűk lett volna az eredeti méret.  
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Ebben az évben járdaépítés még egy szakaszon lesz, kb. 100 m hosszan. Kihangsúlyozza, 

hogy mindez a közfoglalkoztatási program keretein belül valósul meg, tehát a felmerülő 

költségeknek meg van a fedezete.  

Egy program van, mely esetében egy 5%-os saját erő hozzájárulás szükséges, ez nem 

mást, mint a köztemető belterületi útjainak útalappal való ellátása.  

Az Akácfa, Világos és Halom utcák aszfaltozása 27 400 000 Ft-os önerővállalást jelent. Az 

ott lakók nagyon örülnek a fejlődésnek.  

A Sportcentrumban épülő filagóriával kapcsolatban tudatja, hogy a forrás biztosítva van a 

közfoglalkoztatási program által. Jelenleg a vasszerkezet összeállítása van folyamatban. 

Reméli, hogy a sportnapon, már használatba lehet venni az építményt. 

Mint azt már többen is láthatták, megérkezett a Mezőgazdasági Start Munkaprogram 

által beszerzett Belarus MTZ 820-as Traktor a 4,5 tonnás pótkocsival, a 8 763 000 Ft-os 

elnyert összegnek köszönhetően.  

A Szociális Szolgáltató Központnak is van közfoglalkoztatási programja, így sikerült 

elnyerni a 2,5 millió Ft értékű anyagköltséget, melyből egy 15*5 méteres nagyságú tároló 

lesz felhúzva. Fémszerkezetes, a tető trapéz lemezből lesz. Így sikerül megoldani a 

gondozási központ tárolási problémáját.  

Ennyit szeretett volna elmondani.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni alpolgármester úrnak a kiegészítést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 

hogy kíván-e valaki hozzászólni a Polgármesteri Jelentéshez.  

Átadja a szót dr. Szulyovszky Menyhért képviselőnek. 

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

Mint orvos, nyilván az óvodában zajló problémához szeretne hozzászólni. Úgy véli, nem 

ez a gyermek az első és utolsó a településen, aki rühes lesz. Nem érti, miért kellett a 

szülőknek ennyire kiszemelni úgymond ezt a gyermeket, hiszen ő nem tehet a 

történtekről.  

Egy olyan orvos adott szakvéleményt a gyermek jelenlegi gyógyult állapotáról, aki több 

mint 40 éve foglalkozik ezzel. A családdal nagyon jó kapcsolatot ápol, semmi probléma 

nem volt eddig velük. 

Nagyon sajnálja, hogy a gyermeknek ezen át kellett esnie. A szülők túlreagálták a 

helyzetet, meg kell érteniük, hogy az atkák elpusztultak, de azok irritálják a bőrt, ezért 

vakaródzik a gyermek. Nem fertőző. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a kiegészítést dr. Szulyovszky Menyhért képviselő úrnak.  

 

Megérkezik dr. Rónai György háziorvos, sok szeretettel köszönti. 

 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első napirendi pontot.  
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

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

 

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

Polgármesteri jelentés elfogadásáról 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármesteri jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadta. 

 

Felelős: Berényi András polgármester 

 Határidő: azonnal  

 

2.) Hosszúpályi Nagyközség önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről szóló 9/2017.(III.10) rendeletének módosítása  
Hosszúpályi Nagyközség önkormányzatának 2016. évi 
zárszámadásának elfogadása 
Előadó: Berényi András, Ballainé Ádám Anikó 

 

Berényi András polgármester 

Törvény írja elő, hogy az előző évi, jelen esetben a 2016. évi zárszámadást a következő év 

május 31-ig - azaz 2017.május 31-ig - kell elfogadni.  

Szabó István, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke jelezte, hogy nem tud 

részt venni az ülésen, így Czirinkó Gyula elnökhelyettes fogja ismertetni a Bizottság 

javaslatát.  

Előtte azonban átadja a szót a gazdaságvezető asszonynak, Ballainé Ádám Anikónak.  

 

Ballainé Ádám Anikó  

Az írásban kiküldött anyaghoz szeretne néhány gondolatot hozzáfűzni. A gazdálkodási 

csoport elkészítette az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó beszámolóját, amit meg 

is küldött a Magyar Államkincstár felé május 16-án. A benyújtott beszámolókat a Magyar 

Államkincstár május 18-án jóváhagyta. Az előterjesztésben szereplő összes 

dokumentumot könyvvizsgáló is átnézte, és kiadta hozzá a jóváhagyó könyvvizsgálói 

jelentését.  

A bevételi teljesítési főösszeg 1 636 394 713 Ft, a kiadási oldalon szereplő főösszeg 

1 591 294 643 Ft. A teljesített pénzmaradvány összege 45 100 070 Ft.  

A működési bevétel összege az összes bevétel kb. 60%-a. A finanszírozási bevételek pedig 

az összes bevétel 37%-át jelentik. A felhalmozási bevétel az összes bevétel 2,9%-a.  

A működési kiadás az összes kiadás kb. 60%-át teszi ki, míg a felhalmozási kiadás az összes 

kiadás 8%-át, ami mintegy 127 millió Ft-os beruházást és felújítást jelent. Itt kiemeli a 

közfoglalkoztatási programok jelentőségét, hiszen a programok által a finanszírozás 
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biztosított, csak minimális önerő volt szükséges a megvalósításokhoz. Mindez a 2016. 

évre vonatkozó adat. 

A finanszírozási kiadások az összes kiadások kb. 32%-át jelentik.  

A mérleg tételekből a Víziközmű vagyont emeli ki, hiszen 2016-ban megtörtént a három 

település esetében a Viziközmű vagyon átadása az érintett települések részére. 

1 160 000 000 Ft-tal nőtt az önkormányzat vagyona.  

Áttér a költségvetési rendelet módosítására. A 2017.évi költségvetési rendeletet a 

Képviselő-testület 2016.03.10-én fogadott el. Jelen módosításra azért van szükség, mert a 

második félévben felmerültek olyan tételek, melyeket nem lehetett még szerepeltetni a 

költségvetésben. 397 000 000 Ft-tal kell emelni az előirányzatokat. A bevételi oldalon 

kiemeli a 31 676 000 Ft-os normatíva emelkedést, amiből kb. 21 millió Ft-ot 

településüzemeltetésre használ fel az önkormányzat. A kiadásoknál meg kell jeleníteni az 

aszfaltozási munkálatokat, mint beruházás. A normatívák között megemlíti a szociális 

ágazati és kiegészítő pótlékot a maga 10 643 000 Ft-os összegével. Emelni kellett a 

munkabérek összegét is kiadási oldalon. Bevételi oldalon szerepeltetni kellett a 

közfoglalkoztatási programok által befolyt terem bérleti díjat. Felhalmozási bevételek 

összegét is emelni kellett, hiszen a falumúzeum fejlesztésére és az iskolakonyha 

fejlesztésére is nyert pályázatot az önkormányzat. Közművelődés érdekeltség növelő 

pályázat szintén nyertes. Ide tartozik még a 12 millió Ft értékű ingatlan értékesítés. 

Működési célú támogatás is érkezett,  

 

Anikótól előterjesztés!!! a számokat nem mindig értettem többszöri meghallgatás után 

se. 

Ennyivel kívánta kiegészíteni a napirendi pontot, ha kérdés van, szívesen válaszol. 

 

Berényi András polgármester 

Felkéri Reszler György könyvvizsgálót, hogy az általa kiadott jelentésről mondjon pár 

szót.  

 

Reszler György könyvvizsgáló 

A könyvvizsgálói jelentés elkészült, el is küldte mindenkinek. Két fajta könyvvezetést kell 

végeznie az önkormányzatnak: van egy költségvetési beszámoló könyvvezetése és van 

egy pénzügyi könyvvezetés. Az elkészült beszámolót meg kell küldeni a Magyar 

Államkincstárnak, ahol ezt átnézik, ha mindent rendben találnak, küldik a jóváhagyást.  

Az elkészült beszámoló megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért is látta el azt hitelesítő 

záradékkal. A Képviselő-testület részére pedig javasolja annak elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a rövid tájékoztatást Reszler György könyvvizsgálónak. Felkéri Czirinkó Gyulát, a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesét, hogy ismertesse a Bizottság 

véleményét.  
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Czirinkó Gyula, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettese 

Köszöni a szót. A Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és javasolja annak 

megtárgyalását valamint az előterjesztések elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni Czirinkó Gyulának, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökhelyettesének, hogy ismertette a Bizottság javaslatát. Megnyitja a vitát. 

 

Zara András alpolgármester 

Nagyon örül annak, hogy a gazdaságvezető asszony ilyen részletesen ismertette a 

dolgokat. Külön öröm számára, hogy intézményenként ki vannak emelve a kiadások, 

beruházások, és ha volt, a bevételek is. Ki lett emelve az is, hogy a közfoglalkoztatás által 

mekkora összeg áll rendelkezésre, amit persze felhasználnak a beruházások során.  

 

Berényi András polgármester 

Czirinkó Gyula képviselő elhagyta a termet. Jelenlegi létszám 6 fő. A határozatképesség 

továbbra is fennáll. 

 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Nagyközség Hosszúpályi Nagyközség 

önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(III.10) rendeletének 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Nagyközség Hosszúpályi Nagyközség 

önkormányzatának Hosszúpályi Nagyközség önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

5.) Tájékoztató az orvos ügyelet tevékenységéről 
Előadó: Farkas Katalin cégvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

Berényi András polgármester 

Megkérdezi Farkas Katalin cégvezető asszonyt, hogy az írásban benyújtott előterjesztést 

szeretné-e szóban kiegészíteni. 

 

Farkas Katalin cégvezető 

Igen, néhány szóval szeretne kiegészítést tenni. Köszönti a Képviselő-testületet. A 

beszámolót mindenki megkapta. A tavalyi év változásaira szeretné felhívni a figyelmet. A 
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cégnek volt egy leányvállalata, ami tavaly év augusztusában beolvadt az Országos Orvosi 

Ügyelet Nonprofit Kft-be. Ez által a cég, most már 32 település orvosi ügyeletét fogja 

össze.  

A beszámoló elején olvasható, hogy 1999-ben kezdte meg a cég a tevékenységét. Ekkor 

került sor a Hosszúpályi településsel való szerződéskötésre. Ezzel csak arra céloz, hogy 

nagyon jó az együttműködés az önkormányzattal. Reméli, hogy az a munka, amit ők 

végeznek, a lakosság célját szolgálja. A tavalyi évet panaszmentesen zárták.  

Köszönetét fejezi ki az önkormányzat és az itt dolgozó háziorvosok felé. Külön köszönet 

azon dolgozók részére, akik az ügyeletadásban is részt vesznek, segédkeznek. 

Ennyit kíván elmondani. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a kiegészítést Farkas Katalin cégvezető asszonynak, majd átadja a szót az 

előterjesztést tárgyaló Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének, Takács Attilának. 

 

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyben az orvosi ügyelet munkássága 

bemutatásra került, illetve a tavalyi év változásai is részletesen lettek leírva, segítve a 

megértést. Nyilván a Bizottságot leginkább a helyi szintű munkásság érdekli, hiszen erről 

tud véleményt formálni a lakossági visszajelzések alapján. 

Jelenleg hat település tartozik a Hosszúpályi Orvosi Ügyelethez. Diagramokkal ábrázolva 

van a települések éves beteg forgalma, melynek valamennyivel több, mint 50%-át 

Hosszúpályi település betegforgalma adja. Igaz, itt a legmagasabb a lakosságszám. Úgy 

véli, hogy az ügyletet adó orvosok nagyon emberségesek és szakszerűen látják el a 

feladataikat.  

Reméli, a jövőben is ilyen jó kapcsolatot fog ápolni a Kft. és az önkormányzat, illetve hogy 

a lakosság továbbra is bizalommal fog fordulni az ügyeletet adó orvosokhoz. Az, hogy az 

elmúlt évben nem volt lakossági panasz az orvosi ügyelettel kapcsolatban, mutatja, hogy 

jól működik ez a rendszer a településen. 

A Bizottság javasolja az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének, Takács Attilának, hogy 

ismertette a Bizottság véleményét.  

Megköszöni Farkas Katalinnak illetve az orvosi ügyeletet adó összes orvosnak, 

dolgozónak az eddigi fáradtságos munkájukat, és reméli, hogy a jövőbeli problémákat 

továbbra is együtt, közösen fogják megoldani a lakosság érdekét szolgálva. 

Várja a hozzászólásokat. 

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

Mint orvos, saját szemével látja, hogy az elmúlt évek során, a 90-es évek óta, rengeteget 

fejlődött az orvosi ügyelet, országos és helyi szinten is. Egy ügyelet 12 órából áll, így ha jól 
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számol, egy nap maximum 3-4 fő jelenik meg az orvosi ügyeleten csak Hosszúpályiban. 

Nincs könnyű helyzetben a magyar egészségügy, mely érinti az orvosi ügyelet állátását is. 

Anyagi támogatásra évről-évre egyre nagyobb mértékben van szükség a zavartalan 

működéshez. Arra kíváncsi, hogy a fejlesztésekhez milyen mértékben járulnak hozzá az 

érintett önkormányzatok. 

Illetve, elmondja azt is, hogy lehetséges, hogy a panasz nem ér el az illetékeshez egy-egy 

esettel kapcsolatban, viszont, ő mint házi orvos nem egyszer kap negatív visszajelzést az 

orvosi ügyelettel kapcsolatban. Mindezt csak építő kritikaként mondja el, hogy mindig 

lehet hova fejlődni és kell is. 

 

Berényi András polgármester 

Az önkormányzat éves szinten 267 000 Ft támogatást nyújt az orvosi ügyelet részére. A 

többi önkormányzat is támogatja a működtetést. Lakosságszámtól függ ez a pénzösszeg.  

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

Köszöni a választ, erre volt kíváncsi. 

 

Berényi András polgármester 

Miléné Fényi Györgyi elhagyta a termet, a képviselők száma 5 fő. Határozatképesség 

továbbra is fennáll. 

 

További hozzászólás nem volt, így szavazást kezdeményez. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az orvosi ügyelet 2016.évi működéséről szóló tájékoztatóról 

az alábbi határozatot hozta: 

 

5 perc szünetet rendel el, ezt követően folytatódik a Képviselő-testületi ülés. 

 

 

4.) Tájékoztató a háziorvosok tevékenységéről 
Előadó: dr. Szulyovszky Menyhért, dr. Rónai György háziorvosok 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság  

 

Berényi András polgármester 

A napirendi pont tárgyalása előtt megérkezik Tollas Vincze őrsparancsnok, sok szeretettel 

üdvözli. 

A tájékoztatókat időben megkapták a képviselők. Dr. Szulyovszky Menyhért képviselő és 

egyben háziorvos átszaladt a rendelőbe, hiszen rendelési idő van, így dr. Rónai György 

háziorvoshoz fordul és megkérdezi, hogy szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni az írásban 

benyújtott előterjesztéshez.  
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dr. Rónai György háziorvos 

Köszöni a szót, igen, pár dolgot szeretne kiemelni a tájékoztatóból. Mint, háziorvos a 

pecsétjével vállalja a felelősséget a betegekért. Nagyon szívesen segít mindenkinek, aki 

hozzáfordul, hiszen ez dolga. Ha szükségszerű beutaló kiállításával irányítják a betegeket 

a megfelelő szakrendelésre.  

Jövőbeli célja az, hogy csökkentse a diákok iskolából való hiányzásának háziorvos általi 

leigazolását, azokban az esetekben, mikor tényszerű, hogy a gyermek szándékosan nem 

jelent meg a tanítási órákon. Van, hogy egy hónappal ezelőtti napot akarnak vele 

leigazoltatni, s ha nemet mond, a szülők felháborodva keresik fel. Hiába magyarázza el, 

hogy egy orvosnak nem ez a feladata.  

Úgy véli, ha a háziorvosok kitartóan ellenállnak, akkor a településen végig jár a hír, hogy 

az orvosi rendelő nem igazolást kibocsájtó intézmény.  

Másik fontos kérdés, amiben javulást szeretne elérni - s ezzel kapcsolatban a 

polgármesteri vezetéssel kíván szorosabb együttműködést kidolgozni -, az nem más, mint 

a hátrányos helyzetű gyermekek eseteinek kezelése. Sajnos, a településen nagyon sok 

hátrányos helyzetű gyermek él. Ezt a réteget jellemzik bizonyos betegségeket, pl. rüh, 

tetvesség, amit meg lehet akadályozni, de ehhez összefogás szükséges. Ezek a gyerekek 

nem jutnak megfelelő minőségű és mennyiségű ételhez, nem hogy gyógyszerhez.  

2400 fő lakos ellátásáért felelős a kolleganőivel együtt, akik folyamatosan pozitív 

hozzáállásukkal segítik az alapellátást és az ő munkáját is. Hozzá panasz még nem 

érkezett, így úgy véli, hogy a lakosok elégedettek az alapellátás minőségével, amit a 

jövőben is szeretne fenntartani, és ha lehetséges azon javítani.  

Ha kérdés van, szívesen válaszol. Köszöni a szót, ennyit kívánt elmondani. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni dr. Rónai Györgynek a szóban elhangzott kiegészítést.  

A napirendi pontot tárgyalta és véleményezte a Szociális és Egészségügyi Bizottság. 

Átadja a szót Takács Attila elnök úrnak. 

 

Takács Attila a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta a háziorvosok tevékenységéről szóló beszámolót. Először, mivel 

Rónai doktor úr van jelen, az ő beszámolójáról szól pár szót. Amikor Rónai doktor úr 

idekerült már látható volt, hogy lesznek átalakulások a házi orvosok munkáját illetően. 

Úgy véli, hogy nagyon nagy öröm az, hogy Rónai doktor úr töltötte be az üresen maradt 

állást. Mint azt mondani szokta, egy beszámolót meg lehet írni jól, tartalmilag és 

formailag megszerkeszteni az elvárásoknak megfelelően. Azonban az, hogy a lakosság 

felől is pozitív visszajelzés érkezik doktor úr munkájáról, dönti el, hogy a beszámoló 

mennyire is hiteles. Fontos az is, hogy doktor úr jól érezze itt magát és ténylegesen 

tudjon munkát végezni, úgy ahogyan azt elképzelte idekerülésekor.  

2015-ben került ide Rónai György doktor úr, s az eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy jó 

szakember, felelősségteljes és segítőkész. Jó kapcsolatot épített ki és ápol az óvodákkal, 

az általános iskolával, a Szociális Szolgáltató Központtal és a Családsegítővel is.  
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A beszámoló rövid, de annál részletesebb. Reméli, hogy a jövőben is hasonlóképpen tud 

együttműködni doktor úr a betegekkel, a helyi intézményekkel és az önkormányzattal.  

A Bizottság támogatja Rónai György beszámolójának elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni Takács Attila elnök úrnak a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének 

ismertetését. Megérkezik a település két fogorvosa dr. Straubinger Györgyike és Nagy 

István doktor úr. Sok szeretettel üdvözli őket.  

Elmondja, hogy örül Rónai doktor úr kezdeményezésének, mellyel szeretné 

visszaszorítani az indokolatlan iskolai hiányzások leigazolását. Elitélendőnek tartja, hogy 

ez a dolog már olyan szinten jár, hogy a szülő küldi a saját gyerekét igazolásért, s ha nem 

ad doktor úr igazolást, a szülő veri az asztalt. Ez borzalmas, elitélendő tett minden magát 

szülőnek mondó felnőttől.  

Másik dolog, amiben lépni kell, az a közfoglalkoztatásban résztvevők orvosi igazolása, 

mert éppen nincs kedve dolgozni. Persze van, aki tényleges betegség miatt van 

táppénzen, ez érthető is. Az a közfoglalkoztatott, aki mondvacsinált okból az adott év 

vonatkozásában 15 napnál több ideig van táppénzen, már plusz kiadást jelent az 

önkormányzat részére. A Társadalom Biztosító jelzi az önkormányzat felé, hogy attól 

kezdve a táppénzt az önkormányzat köteles fizetni a közfoglalkoztatott után. Ezt 

időszakos alkalmassági felülvizsgálat elrendelésével próbálják meg visszaszorítani. Ha 

ténylegesen kiderül, hogy alkalmatlan az adott közfoglalkoztatott munkakörének 

betöltésére, akkor szerződést lehet bontani vele, esélyt adva a munkanélküliek részére.  

Átadja a szót Zara András alpolgármester úrnak.  

 

Megérkezik dr. dr. Szulyovszky Menyhért képviselő. Jelenlegi létszám: fő. 

 

Zara András alpolgármester 

Kifejezi, hogy egyet ért doktor úr kezdeményezésével, ami az iskolai hiányzásokat illeti. 

Polgármester úr pedig elmondta, amit ő szeretett volna a közfoglalkoztatással 

kapcsolatban. Vannak esetek, amikor indokolt a táppénz, orvosi szakvéleménnyel 

alátámasztott. Látni kell azonban, hogy az esetek nagy részében az indokoltság nem áll 

fenn. A házi doktoroknak ki kell állniuk saját szakértelműk és véleményük mellett. Bízik 

abban, hogy mindkét területen sikerül változásokat elérni.  

 

dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

Bővebben a saját beszámolójához kíván hozzászólni. Pár mondatot elmond Rónai György 

házi orvos kollegájának munkájáról. Két éve került ide Rónai doktor úr, nyilván minden 

kezdet nehéz, főleg úgy, hogy doktor úrnak a gyermekgyógyászat terén kellett úgymond 

fejlődnie, mert eddig ilyen téren tapasztalata nem volt. Átvette tőle az óvoda, iskola és a 

Szociális Szolgáltató Központ orvosi ellátását, melyet úgy vél, hogy tudásának 

megfelelően lát el.  
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Kiss Csaba képviselő 

Mint az általános iskola intézményvezetője szeretne felszólalni. Szükséges véleménye 

szerint is fellépni az indokolatlan hiányzások leigazolása ellen. Sajnos a településen van 

egy réteg, melyben a gyerek uralkodik a szülő felett. Nincs kedve iskolába menni, küldi az 

anyját, apját, hogy igazolást kérjen a háziorvostól. Ez óriási probléma. Az iskolában 3 

szülői igazolás van, ez általában jóval több lesz évvégére. Egyszerűen nem fogják fel a 

szülők, hogy ez nem így működik, nem helyes, amit tesznek. 

A másik dolog, amiről beszélni kell - amit Rónai doktor úr jelzett -, a hátrányos helyzetű 

gyerekekre való odafigyelés. Évek óta karöltve próbálja az önkormányzat és az iskola 

prevenciók által megelőzni a problémákat. Polgármester úrék egy elkülönített alapot 

hoztak létre, melyből tetűirtót, bélféreg elleni gyógyszert, rühesség elleni eszközöket 

szereznek be, azonnal, mihelyst jelzés érkezik, hogy az óvodában vagy iskolában felütötte 

a fejét valamilyen betegség. A szülők anyagi helyzetükre hivatkozva nem tudják 

megvásárolni a gyógyszereket, különféle készítményeket. A védőnők is azonnal segítenek 

az ellátásban.  

Harmadik pont, amire kitér, az a minőségi táplálék és a pszichikai fejlesztés, fejlődés. 

Csalódottan mondja el, hogy mint intézményvezető tisztában van azzal, hogy mindkét 

feltétel rendelkezésre áll az iskolában, óvodában szintén. A hátrányos helyzetű gyerekek 

nem ismerik a narancsot, halat, brokkolit, tehát a minőségi alapanyagokat, 

élelmiszereket. Egyszerűen eldobják, hozzá se nyúlnak, kifordulnak az ebédlő ajtajából, 

ha nem tetszik az aznapi étlap. A szellemi fejlődés szintén hasonló a helyzet, elutasító 

magatartás mutatkozik. Saját maguktól vonják el a minőségi ételt, és a minőségi oktatást, 

a fejlődés lehetőségét, a jövőképet, mellyel majd a megszületendő gyermekeiknek 

szolgálnának példával. A Kormány napi 3 étkeztetést biztosít a hátrányos helyzetű 

gyerekek étkeztetésére, ezen kívül van „iskola tej program”, „iskola gyümölcs program”. 

Összesen egy nap a gyerekek ötször ehetnének. Ha még is így éhezésről kell beszélni, kiáll 

véleménye mellett, hogy önkéntes éheztetésről van szó.  

 

Berényi András polgármester 

Átadja a szót Tollas Vincze rendőr őrsparancsnoknak.  

 

Vincze rendőr őrsparancsnok 

Az elmúlt években volt eset, mikor is igazolás hamisítás vádja miatt szükség volt a 

rendőrség beavatkozására. Egyet ért mindenkivel, aki támogatja az indokolatlan 

igazolások kiadását. Továbbra is segíteni kívánja a rendőrség ezt a hozzáállást, bátran 

fordulhat hozzá az óvoda, iskola dolgozója, akár a házi orvosok is.  

Kihangsúlyozza, hogy egy hátrányos helyzetű gyerek esetében a szülőnek kellene annak a 

mintának lennie, aki még inkább törekszik arra, hogy gyermeke jó példát látva nőjön fel. 

Ha ez hiányzik, akkor szembesülhet a tanár, a doktor az előbb Kiss Csaba 

intézményvezető által felsorolt problémákkal.  

 

dr. Szulyovszky Menyhért 



Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. május 25-i rendes ülés jegyzőkönyve   

Egyet ért az előbb felszólalókkal.  

 

Miléné Fényi Gyöngyi 

A szülő szerepe nagyon fontos a felsorolt problémákban. Míg ezen a téren nincs változás 

nem fog változni a hozzáállásuk sem a minőségi táplálékhoz, sem a szellemi fejlődéshez. 

A gyereket nem a csalásra, lopásra és a hazugságra kell nevelni. Mint pedagógus tudja, 

hogy ha egy gyerek egy napot hiányzik sem tudja bepótolni hiánytalanul a lemaradását, 

nem hogyha heteket van távol. Arról nem beszélve, hogy a napi ötszöri étkezésben sem 

részül, hiszen távol tartózkodik és otthon lehetséges, hogy amit kap enni se nem 

egészséges, se nem tápláló. Az iskola hiába próbál egészséges életmódra nevelni, ha 

abban részt nem vesznek az illetékesek. 

 

Berényi András polgármester 

Átadja a szót Takács Attilának, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 

 

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

Köszöni a szót. Szeretné ismertetni a Bizottság véleményét dr. Szulyovszky Menyhért 

beszámolójáról is. A beszámoló részletesen bemutatja a háziorvosok feladatát, melyben a 

szakellátásról is szó esik. Mindkét háziorvos igyekszik a betegeket a megfelelő 

szakellátásra beutalni, ezzel segítve a gyógyulást. 3275 fő tartozik dr. Szulyovszky 

Menyhért praxisába, évenkénti betegforgalom több mint 21 000 fő. A legközelebbi 

szakellátó Létavértesen található. Az eddigi visszajelzések alapján minőségi ellátást 

biztosítanak az oda beutalóval érkező beteg részére.  

Elmondja, hogy egyet ért Kiss Csaba képviselő társa által elmondottakkal. Véleménye az, 

hogy nem a pedagógus feladata a gyereket megnevelni, hanem a szülőé. A 

pedagógusnak is nagy szerepe van ebben, nem megbántani akarja a tanári kart, de míg a 

szülő nem foglalkozik megfelelően a gyerekével, addig azt a pedagógus hiába próbálja 

tanítani, fejleszteni, rábírni, hogy helyesen táplálkozzon.  

A Bizottság támogatja dr. Szuvoszky Menyhért beszámolójának elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Annyit hozzátesz, hogy a szülőnek kellene hatnia a gyerekére. Míg ez nem történik meg 

változás nem lesz a településen. Sajnos nem egy esetről tud, mikor a nyári szünetben az 

ingyen járó ételadagért nem képes a szülő felmenni a konyhára. Ezzel nem mutat jó 

példát a saját gyerekének. Ingyen jár, még sem kell, pedig otthon lehetséges, hogy napi 

egy étkezést sem tudnak biztosítani a gyereknek. Van hova fejlődni ezen a téren.  

További hozzászólás nem volt, így szavazást kezdeményez. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6?? igen 1 tartózkodás 

szavazattal – egyhangú szavazati aránnyal – dr. Szulyovszky Menyhért háziorvos 

tevékenységéről szóló tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal –dr. Rónai György háziorvos tevékenységéről szóló 

tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

5.) Tájékoztató a fogorvosok tevékenységéről 
Előadó: dr. Nagy István, dr. Straubinger Györgyi fogorvosok 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és egészségügyi Bizottság 

 

Berényi András polgármester 

Megkérdezi a két fogorvost, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni az írásban 

benyújtott előterjesztésükhöz.  

 

dr. Nagy István 

Ha lesz kérdés szívesen válaszol. 

 

dr. Straubinger Györgyi  

A feltett kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Berényi András polgármester 

Átadja a szót Takács Attilának, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 

 

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta a fogorvosok által benyújtott előterjesztést, melyben az általuk 

végzett tevékenységet mutatják be. Úgy véli, hogy a település nagyon szerencsés, hogy 

közel 6000 fős lakosságával két ilyen nagyszerű fogorvossal büszkélkedhet.  

Először dr. Straubinger Györgyi fogorvos tájékoztatójával szeretné kezdeni a Bizottság 

véleményének ismertetését. Doktornő tényszerűen fogalmaz, de minden benne van a 

tájékoztatóban. 2016. február 1. óta 3008 fő a körzet létszám. Az elmúlt évben 7538 beteg 

kereste fel különböző problémával. A betegek fogadása előjegyzés alapján történik, 

azonban mindig vannak esetek, amikor időpontkérés nélkül kell fogadnia a pácienseket. 

Emiatt vannak eltolódások. Minden ellenőrzés sikeresen zárult, fennakadást nem 

észleltek a hatóságok a működéssel kapcsolatban. Dr. Straubinger Györgyinek további jó 

munkát kíván. A Bizottság javasolja a beszámoló megtárgyalását és annak elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a tájékoztatás elnök úrnak. Elmondja, hogy eddig negatív vélemény hozzá nem 

jutott el, egyik fogorvossal kapcsolatban sem. Reméli a jövőben is így marad.  

Átadja a szót Kiss Csaba képviselőnek. 

 

Kiss Csaba képviselő 
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Az érdekli, hogy hazánkban az emberek szájhigiéniája nem pont a legjobb állapotban van. 

Hosszúpályi lakosságára is igaz ez a megállapítás? – kérdezi.  

 

dr. Straubinger Györgyi fogorvos 

Elmondja, hogy van egy réteg, ahol tényleg rossz állapotban van a fogazat. Azonban az 

elmúlt évek során azt tapasztalja, hogy folyamatosan nő úgymond az érdeklődés a 

fogászat iránt. Pozitívum az is, hogy a betegekben most már tudatosult, hogy ha van 

időpontja, de nem tud megjelenni, azt mondja le. Ha eljön, pedig érkezzen pontosan.  

Hogy a kérdésre is válaszoljon, úgy véli, a település lakosságának az átlagosnál is rosszabb 

a szájhigiéniája, fogászati állapota. Persze ezt a saját körzetére érti.  

A hiányzásokhoz szeretne hozzászólni. Egyre több diák próbál tőle is igazolást kérni. 

Megjelenik a diák reggel, hol ott délután is rendel. Elmondja, hogy fáj a foga ő köteles 

megnézni. Viszont az igazolásra azt írja rá, hogy a fogorvosi rendelőben mettől meddig 

tartózkodott a diák. Ezzel lefedve azt, hogy ellátta a beteget, de ha nem súlyos és 

visszamehet az órára, azt tegye meg. Mindez nyilván nem tetszik a diákoknak, hozzá is 

mentek már felháborodottan.  

Kezdetben rosszul érintette, ha nem egész napra adott igazolást, de ha felajánlotta, hogy 

kihúzza a fájó fogat a gyerek egyből állítja, hogy már nem is fáj. Így nyugodt szívvel 

alkalmazza ezt a módszert. Ki tudja szűrni, hogy ki az, aki ténylegesen ellátásra szorul és 

ki az, aki csak igazolást próbál szerezni.  

Az alsó tagozatos tanárok megkeresték, hogy tartson egy prevenciós előadást a 

kicsiknek. Ezt szívesen vállalta, egy órán keresztül próbálta a gyerekek figyelmét felhívni a 

szájhigiéniára. Úgy érzi, ha már csak egy gyereknél sikerült elérni, hogy jobban 

odafigyeljen a szájápolásra, már megérte az előadás. A jövőben is szívesen vállal 

prevenciós előadást, reméli, fogják még ez ügyben keresni a tanárok.  

 

dr. Nagy István fogorvos 

Először ő is az igazolásokhoz szeretne hozzászólni. Az évek alatt átlátott egy folyamatot a 

témát illetően, ami nem más, mint az, hogy a diák megjelenik, panasza fogfájás. Ő, mint 

orvos felajánlja, hogy ellátja ha szükséges, ez vagy foghúzás, vagy gyökérkezelés. A 

gyerekek egyből ellenkeznek, hiszen az fáj. Nekik igazolás kell. Így viszont nincs igazolás. 

A gyerekek rafináltak, legközelebb már ínyproblémára panaszkodva tértek vissza. Ebben 

az esetben nem fájdalmas az ellátás, hiszen többségében csak tanáccsal tudja ellátni a 

diákokat. Persze a beszélgetés végén az igazoláskérés a cél. Ezért alkalmazza azt, mint 

Györgyike, hogy csak arra az időre ad igazolást, ameddig az orvosi rendelőben 

tartózkodtak.  

Általában délután rendel, így a lógós diák bepróbálkozik azzal is, hogy ő délelőtt óta várja, 

hogy ellássák, levéve magáról a felelősséget.  

 

Berényi András polgármester 

Mindkét fogorvosnak megköszöni a szóbeli kiegészítést. Átadja a szót Takács Attilának, a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. 
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Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta dr. Nagy István fogorvos által készített beszámolót, melyben 

bemutatja az általa végzett fogorvosi teendőket. A Bizottság javasolja a beszámoló 

megtárgyalását és annak elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni elnök úrnak a Bizottság javaslatának ismertetését. Hozzászólás hiányában 

szavazást kezdeményez. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – dr. Straubinger Györgyi fogorvos tevékenységéről szóló 

tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal –dr. Nagy István fogorvos tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

az alábbi határozatot hozta: 

 

6.)  

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

 

Berényi András polgármester 

Megkérdezi dr. Széles Szabolcs jegyző urat, hogy az írásban benyújtott előterjesztéshez 

kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Szólni kíván. Az önkormányzat feladata közé tartozó gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

beszámolót részletesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Átadja a szót a 

Bizottság elnökének. 

 

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta az elkészített beszámolót, mely nagyon részletesen mutatja be az 

önkormányzat kötelező feladatát. Nem szeretne mélyebben belemenni a témába, a 

lényeget emeli ki. A beszámolót május 31-ig kell megtárgyalni, elfogadni és elküldeni a 

Gyámhatóság felé. Évenként kötelező megtartani a Gyermekvédelmi Tanácskozást, 

valamint elkészíteni az Éves Jelzőrendszeri Tervet.  

A Gyermekvédelmi Tanácskozáson minden évben részt vesz, nem csak ő, de minden 

olyan intézmény, mely érintett a témában, pl. óvoda, iskola, védőnők, rendőrség stb.  

A település lakosságszáma 6017 fő, ebből 1475 fő 18 év alatti gyermek. Költségvetés 

szempontjából elmondja, hogy 808 gyermek kap pénzbeli támogatást – rendszeres 

gyermekvédelmi támogatást-, ami a költségvetés terhére 9 291 000 Ft-ba kerül. A szünidei 
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étkeztetést is megemlíti - melyhez nyilván kap az önkormányzat támogatást -, ennek 

összköltsége 7 166 000 Ft. A Bursa Hungarica Közalapítvány 500 000 Ft-os összeggel 

támogatja a tehetséges fiatalokat, az önkormányzat költségvetésének terhére.  

A gyermekétkeztetésre tér vissza. Szeretné tudatni a nyilvánossággal, hogy 100%-os 

támogatottság mellett 374 gyerek részesült étkeztetésben, 50%-os támogatottság mellett 

pedig 42 fő, 25%-os támogatottság mellett pedig 5 fő. Véleménye szerint ezek az adatok 

jól mutatják, hogy a megfelelő étkeztetés lehetősége rendelkezésre áll a rászorulók 

részére. Az már más kérdés, ki hogyan él ezekkel a lehetőségekkel.  

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szerkezeti 

átalakuláson ment át: a hatósági ügyek intézése most már Derecskéhez tartozik, de 

helyben is van ezzel munka bőven.  

Összegezve a településen nagyon nagy az összhang a témában, az intézmények így az 

óvoda, iskola, háziorvosok, családsegítő és a rendőrség között. A Képviselő-testületet is 

érzékenyen érinti a gyermekvédelem, a gyerekek segítése étkeztetés terén, vagy éppen 

anyagilag segítve az ifjú tehetségeket. Újra kiemeli és felhívja a kedves nézők figyelmét, 

hogy a szülők felelőssége hatalmas a gyermek nevelésében.  

Polgármester úr már elmondja az első napirendi pontban, hogy a benyújtott TOP-os 

pályázat, melyben a családsegítő épületének a fejlesztése a cél, nyertes. Bízik benne, 

hogy a fejlesztések révén még inkább erősödni fog a településen a gyermekvédelem és a 

gyermekjólét kérdése. Minden egyes érintett intézménynek megköszöni munkáját, sok 

sikert kíván a jövőbeli problémák leküzdéséhez.  

A Bizottság javasolja a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni Takács Attila elnök úrnak a részletes tájékoztatást. Ez úton gratulál dr. Széles 

Szabolcs jegyző úrnak a komplex, mindenre kiterjedő beszámolójához.  

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez.  

 

Berényi András polgármester 

Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez.  

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – 

szóló tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

7.) Döntés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői 
pályázatának kiírásáról  
Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

Berényi András polgármester 
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Röviden elmondja, hogy az intézményvezetőnek, Demeter Imrénének a kinevezése még 

nem járna le. Írásban jelezte a fenntartó felé, hogy élni kíván a rá vonatkozó 

korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségével. 2017.december 18-tól érvényesíteni 

kívánja mindezt. A közalkalmazottak felmentési ideje 8 hónap, azaz a Demeter Imréné 

időben jelezte szándékát. Ennek a 8 hónapnak az 50%-val a dolgozó másik felével pedig a 

munkáltató rendelkezik. Közös megegyezéssel arra jutottak Demeter Imrénével, hogy ne 

legyen 4 hónapra ellátatlanul az intézmény, rugalmas munkaidőt biztosítva számára, 

továbbra is ellátja feladatát.  

Arra is gondolni kell, hogy ha többszöri kiírás után sem lesz új intézményvezető, továbbra 

is el kell látni a feladatot. Demeter Imréné ebben az esetben vállalja nyugdíjazás mellett a 

feladat ellátását, míg új intézményvezető nem lesz.  

Az erre vonatkozó előterjesztést részletesen tárgyalta a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság. Átadja a szót a Bizottság elnökének, Takácsa Attilának.  

 

Takács Attila, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mely a pályázati kiírást foglalja magába. Úgy vélik 

a Szociális Szolgáltató Központ élére egy felelősségteljes, terhelhető személyre lesz 

szükség. A Bizottság javasolja az előterjesztés megtárgyalását és annak elfogadását.  

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a tájékoztatást. Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – 

szóló tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 

 

8.) 2017.évi falunapi rendezvény előzetes megtárgyalása 

Előadó: Végh Edit közművelődés szervező  

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

és Településfejlesztési Bizottság 

 

Berényi András polgármester 

Megkérdezi Végh Edit művelődésszervezőt, hogy az írásban benyújtott előterjesztéshez 

kíván-e hozzászólni. 

 

Végh Edit művelődésszervező 

Nem kíván, hiszen a Bizottsági ülésen ki lett vesézve az előterjesztés. A feltett kérdésekre 

szívesen válaszol. 

 

Berényi András polgármester 
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A két Bizottság közös ülésen tárgyalta az előterjesztést. Először Czirinkó Gyulának, a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének adja át a szót, javaslatuk 

ismertetésére.  

 

Czirinkó Gyula, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettese 

Köszöni a szót. A Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és javasolja annak 

megtárgyalását valamint az előterjesztés elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a tájékoztatást elnökhelyettes úrnak. Átadja a szót Kiss Csabának az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság elnökének.  

 

Kiss Csaba, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és javasolja annak megtárgyalását valamint az 

előterjesztések elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 

Köszöni a tájékoztatást elnök úrnak. Hozzászólás hiányában szavazást kezdeményez. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – 

szóló tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 

 

9.) Különfélék 

 

9.1 

Berényi András polgármester 

Dr. Széles Szabolcs jegyző úrnak lenne egy határozati javaslata a Különféléken belül, amit 

a két óvodavezető, Pásztorné Kovács Gabriella és Csonkáné Lakatos Klára együttesen 

terjesztettek elő, Bizottsági ülésen.  

Az előterjesztésben arról lenne szó, hogy figyelembe véve a Hosszúpályi Egységes Óvoda- 

Bölcsőde konyhai felújítása miatti zűrzavart, július 3-tól hat héten keresztül az óvodák 

nyitva vannak, de ügyeleti rendszerrel.  

Átadja a szót Czirinkó Gyulának a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

elnökhelyettesének, hogy ismertesse a Bizottság döntését.  

 

Czirinkó Gyula, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökhelyettese 

Köszöni a szót. A Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és javasolja annak 

megtárgyalását valamint az előterjesztések elfogadását. 

 

Berényi András polgármester 
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Köszöni a tájékoztatást elnökhelyettes úrnak. Hozzászólás hiányában szavazást 

kezdeményez. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – 

szóló tájékoztatóról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

További hozzászólás hiányában megköszöni az aktív részvételt valamint a kedves TV 

nézők figyelmét. Az ülést bezárja. 
 

Hosszúpályi, 2017. május 25. 

 

  

kmf. 

P.H. 

 

 

dr. Széles Szabolcs 

jegyző 

Berényi András 

polgármester 

 


