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8.  NAPIRENDI PONT 

Előterjesztés 
 

A képviselő-testület 2016. december 06-i  ülésére  
 

Tárgy: jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő:   Erdélyi Miklós polgármester    
Előkészítette:  dr. Bálint Albert jegyző     Jogszabállyal nem ellentétes. 
                                                                                        ……………………….. 
             dr. Bálint Albert jegyző 
 
A támogató döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges. 
A határozathozatal nyílt szavazással történik. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 
 
102/2016. (VII. 21.)  számú határozat  
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja a TOP-2.1.3-15 számú pályázatát 
az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, belterületi rendszerek 
fejlesztésének megvalósítására. Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
árajánlatok megkérésével, valamint kérjen árajánlatot a tervek elkészítéséhez. 
 
A pályázat benyújtásra került. 

 
 
103/2016. (VII. 21.)  számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy elküldje a 
testülettel megismertetett levelet Böjte Csaba OFM részére. 
 
A levél elküldésre került. 
 
105/2016. (VII. 21.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program, TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott „Ópályi Jókai Mór Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése” című projekt előkészítése kapcsán újból árajánlatot kér az ún. 
„Projekt Terv” dokumentum elkészítése feladat ellátására, az előterjesztés melléklete szerinti 
ajánlatkérő dokumentumban foglaltak alapján. Árajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri 
fel: 
 
- LVK-PROJEKT KFT. (4400 Nyíregyháza, Belső krt. 53. II. em. 2.) 
- SZABOLCSBER KFT. (4400 Nyíregyháza, Szent István út 3. I/3.) 
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- Észak-alföldi Tanácsadó és Beruházási KFT. (4233 Balkány, Dobó István utca 38.) 
A felkérés megtörtént. 
 
 
106/2016. (VII. 21.)  számú határozat 
Kifejezi szándékát a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről. 
Megbízza polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
A pályázat benyújtásra került. 
 
 
10/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete átalánydíjas karbantartási szerződést köt a 
Poicam Magyarország Kft-vel a község Ip térfigyelő kamerarendszerének és technológiai 
eszközeinek karbantartási és hibajavítási feladatainak elvégzéséről 236 220 Ft + ÁFA/év 
összegért. 
 
A szerződés megköttetett. 
 
 
113/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi folyószámla hitelét 15 millió 
forintról 20 millió forintra kívánja módosítani. Megbízza a polgármestert a hitelszerződés 
megkötésével. 
 
A Hitelszerződés megköttetett. 
 
 
114/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Szabolcs Takarék-tól Beruházási Hitelt 
kíván felvenni 10 millió forint összegben. Megbízza a polgármestert a hitelszerződés 
megkötésével. 
 
A Hitelszerződés megköttetett. 
 
 
116/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakkal  
ellentétben 600 000 Ft/év helyett, 800 000 Ft + ÁFA/év összegben Bérleti Szerződést köt a 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel. 
 

A Bérleti Szerződés megköttetett. 

 
117/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Települési Önkormányzatok rendkívüli 
támogatására pályázatot nyújt be. 
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A pályázat benyújtásra került. 
 
 
118/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
közmunka programban megvalósítandó kutyamenhely létesítésére nyújtott összeg 
átcsoportosítására kérelmet nyújtson be a Munkaügyi Központ vezetőjéhez, vagy fizessék 
vissza a feladatra kapott összeget.  
 
Az átcsoportosítás megtörtént. 
 

119/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy Tóth Andrásné volt óvodai dolgozó munkaügyi perével kapcsolatban bízzon meg 
ügyvédet a per lebonyolítására.  
 
Az ügyvéd megbízása megtörtént. 
 

120/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rászoruló személyeket Támogató 
Operatív Program keretében megvalósuló élelmiszerosztásról Együttműködési Megállapodást 
köt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, melyben biztosítja az élelmiszerek 
tárolására alkalmas helyiséget és a kiosztáshoz biztosítja a szükséges létszámot. 
 
A szándéknyilatkozat elküldésre került, az NRSZH meg fogja keresni az 
önkormányzatot egyeztetés miatt. 
 
 
121/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az EFOP-3.3.2-16 számú Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért felhívásra Együttműködési Megállapodást köt 
az Ópályiak Baráti Köre Egyesülettel a pályázat benyújtásához. Megbízza a polgármestert a 
megállapodás aláírásával. 
 
A megállapodás aláírásra került. 
 
 
122/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Az EFOP-1.3.5-16 számú Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével felhívásra Együttműködési Megállapodást 
köt az Ópályiak Baráti Köre Egyesülettel a pályázat benyújtásához. 
 
A megállapodás aláírásra került. 
 
 
124/2016. (IX. 13.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. 
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melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcím szerinti települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására  
-    pályázatot nyújt be. 
- kinyilatkozza és vállalja, hogy a tüzelőanyag támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást 
nem kér. 
- tudomásul veszi, hogy a tüzelőanyag szállításából – ide értve a rászorulókhoz való eljuttatást 
is – származó költségek az önkormányzatot terhelik. 
- felhatalmazta a Polgármestert a pályázati igénylő adatlap és a további dokumentumok 
szabályszerű benyújtására. 

A pályázat benyújtásra került. 

 
127/2016. (IX. 13.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Mátészalkával 
határos külterületi részén lévő mezőgazdasági terület (valóságban zártkert) gazdasági ipari 
övezetté történő átminősítése ne történjen meg, helyette kerüljön kijelölésre a Kiemelt 
Honvédelmi terület, mint különleges beépítésre szánt terület. (helyrajzi számai: 0146, 1201). 
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Az intézkedések megtétele megtörtént. 
 
 
128/2016. (IX. 13.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a 2017. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A csatlakozás megvalósult. 
 
 
130/2016. (IX. 29.) számú határozat  
Ópályi Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elhatározza, hogy a 
jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök módosításához a környezeti 
vizsgálatot nem készítteti el, tekintettel arra, hogy a vizsgálatok alátámasztották azt, hogy a 
tervezett változtatások várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a környezet 
védelméért felelős szervek sem kérték annak elkészítését. 

 
A határozatban foglaltak megvalósultak. 

 
 

131/2016. (IX. 29.) számú határozat 
Ópályi Község Képviselő-testülete Ópályi Község településszerkezeti terv és leírása, valamint 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv 2016. évi módosításával kapcsolatosan beérkezett 
államigazgatási-, önkormányzati szervek és megkeresett partnerek által adott véleményeket 
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megismerte és a táblázatos kiértékelés szerinti tartalommal elfogadja, véleményezési szakaszt 
lezárja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg, miszerint a 
dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Állami Főépítésze által tett érdemi 
észrevétele a kiértékelésben adott válaszok alapján kerüljön átvezetésre, és ezután kerüljön 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a 
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása minél 
hamarabb megtörténhessen. 
 
A meghatározott feladat megoldásra került. 
 
 
132/2016. (IX. 29.) számú határozat 
Ópályi Község Képviselő-testülete a mobil szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződést, a 
tervezett változást – az előterjesztett formában és tartalommal – az alábbi feltétellel: 
- 20 %-kal nő a kártyaszámunk, ami jelenleg 56 db és 11 új kártyát jelentene, - elfogadja. 
Felhatalmazza Erdélyi Miklós polgármestert, hogy - az Előfizetői Keretszerződés üzleti 
előfizető részére kedvezményes mobil üzleti díjcsomaghoz - a szerződést aláírja. 
 
A szerződés aláírásra került. 

 
 

134/2016. (IX. 29.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete A KEHOP-5.4.1 számú Szemléletformálási 
programok az energiatudatos, fenntartható életvitel elősegítése érdekében című felhívásra 
Együttműködési Megállapodást köt az Ópályiak Baráti Köre Egyesülettel a pályázat 
benyújtásához.  
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
A megállapodás aláírásra került. 
 
 
135/2016. (IX. 29.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az EFOP-
1.6.2-16 számú Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA), 
valamint az EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
(ERFA) című felhívással kapcsolatos  felméréseket, előkészületeket végezzék el, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat állásfoglalását kérjék ki, ezeknek ismeretében fog dönteni a 
képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. 
 
A felmérések, előkészületek elkezdődtek. 
 
 
136/2016. (IX. 29.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Általános Iskola kérelmére 
200.000 Ft, azaz Kettőszáz ezer forint összegű támogatást nyújt papír, írószer vásárlásra.  
Megbízza a Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadóját az összeg kifizetésével. 
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A 142/2016. (X. 04.) számú  határozatával Ópályi Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 136/2016. (IX. 29.) számú határozatát visszavonja. 
 
 
137/2016. (IX. 29.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jókai Mór Általános Iskola kérelmére 
100.000 Ft, azaz Egyszáz ezer forint összegű támogatást nyújt nyomtató és fénymásoló 
festékpatron vásárlásra. Megbízza a Polgármesteri Hivatal pénzügyi előadóját az összeg 
kifizetésével. 
 
Az összeg átutalásra került. 
 
 
138/2016. (IX. 29.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat – 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, 
illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint – az önkormányzat ASP rendszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a polgármestert a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja Ópályi Község Önkormányzata 
nevében és javára. 
 
A csatlakozási kötelezettség megvalósításához későbbi időpont került 
megállapításra. 
 
 
139/2016. (IX. 29.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ópályiak Baráti Köre Egyesülettel 
kötött Közművelődési Megállapodást módosítani kívánja, - miszerint a Községi Könyvtári 
feladat ellátást az egyesület látja el. 
Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével, a szerződéstervezet 
előkészítésével. 
 
A Közművelődési Megállapodás módosítása folyamatban van. 
 
 
141/2016. (X. 04.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete A géptároló csarnok megvásárlásához Kis 
Gyula egyéni vállalkozó 5051 Zagyvarékas, Thököly u. 3. árajánlatát tartja a 
legkedvezőbbnek, Bruttó 6 151 880 Ft összegben, ezért azt fogadja el. 
Megbízza a polgármestert, a vállalkozói szerződés megkötésével. 
 
A vállalkozói szerződés aláírásra került. 
 
143/2016. (X. 10.) számú határozat 
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Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete mielőtt eldöntené a pályázat beadását, 
leveszi a napirendről „a pályázatíró kiválasztása” napirendi pontot, a falugyűlés időpontját 
2016. 10. 17. napjára 18:00 órára tűzi ki. 
 
A Falugyűlés megtartásra került. 
 
145/2016. (X. 17.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással dönt az EFOP-
1.6.2-16 számú Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA), 
valamint az EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
(ERFA) című pályázatok beadásáról, a pályázatíró kiválasztásáról. 
 
A névszerinti szavazás megtörtént. 
 
146/2016. (X. 17.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nem támogatja az EFOP-1.6.2-16 számú 
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA), valamint az EFOP-
2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) című pályázatok 
beadását. 
 
A pályázat benyújtása elmaradt. 
 
 
149/2016. (XI. 02.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ópályi Község Önkormányzata saját 
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban 
bemutatottak szerint (1. sz. melléklet) változatlan formában és tartalommal jóváhagyta.  
 
A határozathozatal érvénytelen. 
 
 
150/2016. (XI. 02.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Megbízza Kedvesné Fülöp Ildikó 
regisztrált belső ellenőrt (Nyilvántartási szám: 5113396), az önkormányzat 2016. évi első 
ellenőri feladatainak ellátásával. 
A képviselő-testület 132/2015.(XII. 17.) számú határozata alapján fogadta el a 2016. évi 
Belső Ellenőrzési Tervet, mely szerint az Önkormányzat és felügyelete alá tartozó 
intézmények pénzkezelés, bankszámlavezetés ellenőrzését kell elvégezni 
 
A határozathozatal érvénytelen. 
 
 
153/2016. (XI. 02.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ópályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Ópályiak Baráti Körével közművelődési feladatok ellátására kötött 
"Közművelődési Megállapodás-t" 6 hónapos felmondási idővel felmondja. 
A felmondás oka a hivatkozott szerződés 14. pontjában nevesített érdekmúlás, érdekvesztés. 
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A határozathozatal érvénytelen. 
 
154/2016. (XI. 02.) számú határozat 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016. november 02. 
napjával Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 55. § (1) 
bekezdése alapján megbízatásának lejárta előtt feloszlatja magát.  
Felkérte a jegyzőt a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásának 
előkészítésére, megszervezésére. 
 
A határozathozatal érvénytelen. 
 
 
17/2016. (XI. 03.) számú RENDELET 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta rendeletét a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 3/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 
 
A Rendeletalkotás érvénytelen. 
 
 
Ópályi, 2016. július 20. 
 
 
          Erdélyi Miklós 
           polgármester 

 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2016. (……..) Kt. számú 
határozata 

 
 

  
 
Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete: a 
 
102/2016. (VII. 21.)  számú határozat  

103/2016. (VII. 21.)  számú határozat 

105/2016. (vii. 21.)  számú határozat 

106/2016. (VII. 21.)  számú határozat 

110/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

113/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

114/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

116/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

117/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

118/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

119/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

120/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

121/2016. (VIII. 23.) számú határozat 

122/2016. (VIII. 23.) számú határozat 
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124/2016. (IX. 13.) számú határozat 

127/2016. (IX. 13.) számú határozat 

128/2016. (IX. 13.) számú határozat 

130/2016. (IX. 29.) számú határozat  

131/2016. (IX. 29.) számú határozat 

132/2016. (IX. 29.) számú határozat 

134/2016. (IX. 29.) számú határozat 

135/2016. (IX. 29.) számú határozat 

136/2016. (IX. 29.) számú határozat 

137/2016. (IX. 29.) számú határozat 

138/2016. (IX. 29.) számú határozat 

139/2016. (IX. 29.) számú határozat 

141/2016. (X. 04.) számú határozat 

143/2016. (X. 10.) számú határozat 

145/2016. (X. 17.) számú határozat 

146/2016. (X. 17.) számú határozat 

149/2016. (XI. 02.) számú határozat 

150/2016. (XI. 02.) számú határozat 

153/2016. (XI. 02.) számú határozat 

154/2016. (XI. 02.) számú határozat 

17/2016. (XI. 03.) számú RENDELET 

 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. 
 
 
Ópályi, 2016. november 14. 
 
 
 Erdélyi Miklós      dr.Bálint Albert 
   polgármester              jegyző 
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