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I. BEVEZETÉS 
 
Monostorpályi célja gazdasági szerepkörének erősítése, amelyet a termelő ágazatok, K+F cégek és 
a húzóágazatok képviselőinek betelepedésével kíván elérni. Mindezek nagyon fontos szerepet 
játszanak a népességmegtartó képesség növelésében, illetve a betelepülni szándékozók számának 
emelkedésében.  
A növekvő népességszám és az európai színvonalú vállalkozói környezet megteremtése 
szükségessé teszi a szolgáltatások körének további bővítését, illetve a fenntartható, élhető 
települési környezet biztosítását. 
 
A befektetés ösztönzési stratégia célja az önkormányzat hosszú távú céljainak megfelelően a 
fejlesztési elképzeléseknek megfelelő fejlesztési irányok aktualizálása és kiegészítése révén, 
naprakész, objektív és teljes körű kép kirajzolása a befektetők számára Monostorpályi 
településéről, amely a megyében szinte egyedülálló módon tudott eddig EU-s és egyéb más 
források segítségével olyan befektetéseket megvalósítani, amely követendő magatartásként állít 
példát minden más település elé.  
 
II. HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
Monostorpályi község önkormányzatának küldetése: a község múltjának, történelmi és természeti 
értékeinek megőrizése fontos feladat. A változások következtében is az utókor számára 
maradandót alkotni és hátrahagyni szintén lényeges küldetés. A helyi lakosok igényének, 
gazdasági, társadalmi és környezeti adottságainak megfelelni. A telepűlés fejlődésének elősegítése, 
minél teljesebb mértékben kihasználva a különböző forrásokat felkutatva cselekedni. A település 
gazdasági t, szokásokat és értékeket, valamint figyelembe venni az esélyegyenlőségi szempontokat, 
amelyek áthatják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a település életének alakítása 
során. Monostorpályi községben az önkormányzaton kívül is mindenki részére adott a lehetőség 
arra, hogy a telepűlés  közösségének  életét megőrizze, építse  és jobbá tegye. 
 
2.1. Demográfia 
 
Monostorpályi és a szomszédos Hosszúpályi eredettörténete közös tőről fakad. Írásos emlékben 
először 1219-bne szerepel a falu, ’Pauli de Nyr’ néven, mivel Bihar megyének ezt a részét Nyírnek 
vagy nyíri kerületnek nevezték. A Monostorpályi név kialakulásához egy történet kapcsolódik. A 
hagyomány szerint, egykor ezen a helyen a Paulinus barátoknak volt itt kolostoruk. így a kolostor 
rövidített latin nevéből – Monostorium Pauli – ered a falu neve. 
Monostorpályi, Hajdú-Bihar megyében, Debrecennel határos, a megyeszékhelytől délkeleti 
irányban 20 km távolságra fekszik. Közigazgatási területe 4444 ha, lakosainak száma 2245 fő. A 
lakosság elöregedő, a 60 év felettiek aránya 21,5 %. Átlagosan 2,345 fő lakik egy lakásban, az 
egyedül élők száma 193 fővel jelentős. Egy állandó lakosra jutó SZJA 60178 Ft, ami a kistérségi 
átlaggal egyezik, a régiós átlagnak csupán 57%-a, az országos átlagnak (167816,-Ft) pedig 
kevesebb mint 36%-a. 
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A 15-64 év közötti lakósnépesség száma, segélyben részesülők 
 

 
 
Az álláskeresési segélyben részesülők száma alacsonynak tekinthető a településen, és 
viszonylagosan állandó.  

A országos tendenciának megfelelően helyben is  fokozatosan nőtt a nyilvántartott álláskeresők 
száma, ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan csökkent  a járadékra jogosultak száma. Ez 
köszönhető a tömegesen megszűnő munkahelyek számának, melyből kifolyólag a jogosultsághoz 
szükséges ledolgozott napok száma nem éri el a szükségest. 
 

A foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya  
 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 773 775 1548 62 8,0% 59 7,6% 121 7,8% 

2009 782 637 1419 61 7,8% 90 14,1% 151 10,6% 

2010 769 762 1531 69 9,0% 88 11,5% 157 10,3% 

2011 766 749 1515 81 10,6% 80 10,7% 161 10,6% 

2012 748 743 1491 73 9,8% 87 11,7% 160 10,7% 
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Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedel
mi üzletek 

száma 

vendéglát
óhelyek 
száma 

állami 
szektorban 

foglalkoztatotta
k száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma helyben 

foglalkoztatá
si 

programokb
an részt 

vevők száma 

2008 94 7 5 na. 
6 339 
995 

6 740 
902 

na. na. 

2009 119 8 5 na. 
7 281 
350 

7 913 
879 

na. na. 

2010 151 8 5 na. 
9 074 
450 

10 376 
140 

na. na. 

2011 159 8 5 na. 
12 047 

387 
6 694 
837 

na. na. 

2012 168 9 5 na. 
10 752 

202 
13 382 

542 
na. na. 

 
2.2. Oktatás, HR 
 
A település igen jelentős sikereként értékelhetjük azt, hogy képes volt megújítani és minőségében 
fejleszteni alapszintű intézményhálózatát. Fejlesztette a település óvoda-bölcsődéjét, az általános 
iskola épületét.  
 
A vállalkozások száma a településen igen alacsony, ezért meg kell teremteni annak lehetőségét, 
hogy az oktatásból a fiatalok a munkábaállás után a településen telepedjenek le. Ez azzal érhető el, 
hogy a település megyében elhelyezkedő kedvező helyzetének kihasználásával lehetőséget 
teremtünk arra, hogy a községben munkahelyek teremtésével a munkaerőelvándorlást 
megakadályozzuk.  
 
Az oktatás színvonala mind óvodai szinten, mind pedig általános iskolai szinten kiváló, ezt 
mutatja a továbbtanuló diákok kiemelkedő eredményeinek elérése.  
 
A község 20 km-re található a Hajdú-Bihar Megye székhelyétől, Debrecentől. Ismerve Debrecen 
kiemelkedő oktatási intézményeit a lehetőség előttünk áll, élni kell ezzel.  
Gimnáziumok, műszaki, közgazdasági, mezőgazdasági és környezetvédelmi, egészségügyi, 
idegenforgalmi és vendéglátóipari iskolák és még több intézmény található itt, Debrecenben. A 
kínálat kiemelkedő, a gyermekek szinte 100%-a itt találja meg a továbbtanulás lehetőségét, mely 
elmondható lényegében a középiskolából továbbtanuló ifjú fiatalokról is.  
 
Az elvándorlás megálllítását épp ezért az oktatásban is látjuk, a lehetőség megteremtését a 
munkahelyek létesítésében kell egyebek mellett keresni.  
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III. GAZDASÁG   
 
A település közvetlen környezetében lévő településeken az ipari jellegű vállakozások száma 
alacsony, az ott foglalkoztatottak száma ezáltal nem számottevő. A településen egy nagy 
vállalkozás található, az Agri-Corn Kft., amely malomként funkcionál, viszont új szerepkört is 
betöltött a közelmúltban, tésztaüzem működtetésével.  
 
Az egykoron mezőgazdaságból igen jól élő településen mára az agrárium már koránt-sem tölt 
be elsődleges szerepet, de marginálisnak sem nevezhető, hiszen sok helybélinek és környékbelinek 
biztosít megélhetést. Speciális vonásként a hagyományokkal bíró árutermelő kertészeti kultúrák 
(zöldség, gyümölcs, virág), illetve az állattartás, azon belül is a birka, tehén, tyúk tartása említhető.  
 
A szekunder ágazat jelentőségét az ipari park szimbolizálja, amely révén nem csak a település 
helyben foglakoztatási mutatója fog javulni, de akár a térség foglalkoztatási cenrumává is vállhat.  
Az ipari parkban kiemelkedő helyet kapnának a mezőgazdasági jellegű vállalkozások mellett az 
ipari jellegű cégek, valamint a szellemi termékek, szolgáltatások nyújtásával foglalkozók. Ilyen 
öszpontosított és több lábon álló ipari park, mint gazdasági övezet a jövőbeli elképzelések 
alapjául kell szolgljon.  
 
IV. IPARI PARK  
 
Monostorpályi településnek jelenleg nincs olyan ipari területe, ipari parkja, amely lehetőséget 
biztosítana arra, hogy vállalkozásokat tudjon fogadni, melyek tevékenysége megköveteli a 
működésükhöz szükséges terület biztosítását, még abban az esetben is, ha nem termelő jellegű 
cégekről van szó, hanem irodai munka során létrehozott produktumokról.  

 
Az ipari park létrehozásával Monostorpályi külterületén közel 12 hektáros ipari területen kívánjuk 
az alapvető infrastrukturális fejlesztéseket létrehozni. 
Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat a településfejlesztés érdekében olyan 
vállalkozások helyben való letelepedését valósítsa meg, amely eredményeképp a községben élők 
munkavállalási feltételei javulnak, ezáltal csökken a munkanélküliség.  
 
A vállalkozások által előállított termékek – akár szellemi, akár tényleges fizikai – biztosítékot 
nyújtanak arra, hogy az önkormányzat bevételei emelkednek, kiegyensúlyozott gazdálkodást 
fognak eredményezni, továbbá a település megítélése és vonzereje tovább gazdagodhat, amely 
ismételt beruházások és a jövőt tekintetve további fejlesztések megalapozását eredményezi.  
 
Az ipari park területén lehetőség nyílik olyan vállalkozások, vállalkozók tevékenységének 
gyakorlására, amely akár mezőgazdasági jellegű termékek előállításával, akár ipari jellegű munka 
elvégzésével, vagy akár szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, reményeink szerint kiemelten helyi 
munkaerő alkalmazásával.  
A település ezen részének infrastruktúrával való ellátottságát biztosítani kell, amely a terület 
művelési ágból való kiváltását és a közüzemek jelenlétét igazolja. Utóbbiak tekintetében szükséges 
az ipari parkba biztosítani az ivóvíz szolgáltatást, a szennyvízhálózat bővítését, a gázszolgáltatás 
rendelkezésre állását és a villamos energia vételi lehetőséget. Ezen alap infrastruktúrák mellett a 
terület lehatárolása és ezáltal kerítéssel való ellátása a biztonság egyik alapját jelenthetik az itt 
letelepülés cégek, vállalkozók részére.  
 
Az önkormányzatnak így keletkezett iparűzési adó többletbevétel hozzájárul ahhoz, hogy az 
eddigi állami finanszírozás egy részét a helyi bevétel váltsa fel. A gépjárműadó ugyanakkor nem 
csak az önkormányzatnak, hanem az államnak is további bevételeket generál, hiszen ezen 
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adótípus az önkormányzat és az állam között megosztott, így az ebből eredő bevétel százalékosan 
kerül elosztásra, majd felhasználásra.   
 
4.1. Az ipari park bemutatása területei figyelembevételével: 

 

sorszám hrsz. terület 
(m2) 

tulajdonos művelési 
ág 

projekt keretében 
fejlesztendő terület 

1 0335/5 7516 

Monostorpályi Község 
Önkormányzata (4275 
Monostorpályi, Bajcsy 
Zs. utca 1., 1/1 
tul.hányad) 

szántó 
projekt keretében 

fejlesztendő terület 

2 0335/8 58490 

Monostorpályi Község 
Önkormányzata (4275 
Monostorpályi, Bajcsy 
Zs. utca 1., 1/1 
tul.hányad) 

szántó 
projekt keretében 

fejlesztendő terület 

3 0337/10 40562 

Szántóné Vas Éva 
Mónika (4274 
Hosszúpályi, Haladó 
utca 1., 1/1 
tul.hányad) 

szántó 
projekt keretében 

fejlesztendő terület 

4 0337/11 42403 

Vass László János 
(4275 Monostorpályi, 
Létai utca 7., 
1617/5894 tul.hányad) 
Vas László Jánosné 
(4275 Monostorpályi, 
Létai utca 7., 
1195/5894 tul.hányad) 
Szántóné Vas Éva 
Mónika (4274 
Hosszúpályi, Haladó 
utca 1., 1541/5894 
tul.hányad) 
Vass László (4032 
Debrecen, Hatvani 
István utca 20. 2/8., 
1541/5894 tul.hányad) 
 

szántó 
projekt keretében 

fejlesztendő terület 

5 0337/12 21302 

Monostorpályi Község 
Önkormányzata (4275 
Monostorpályi, Bajcsy 
Zs. utca 1., 1/1 
tul.hányad) 

szántó 
projekt keretében 

fejlesztendő terület 

6 0337/13 18812 

Kiss Károly (4275 
Monostorpályi, 
Táncsics Mihály utca 
24., 516/2562 
tul.hányad) 
Mars Erzsébet (4275 

szántó 
projekt keretében 

fejlesztendő terület 
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Monostorpályi, Domb 
utca 6., 1014/2562 
tul.hányad) 
Kiss Imre (4275 
Monostorpályi, Létai 
utca 11/A., 516/2562 
tul.hányad) 
Kiss Lajos (4274 
Hosszúpályi, Nefelejcs 
utca 6., 516/2562 
tul.hányad) 

7 0337/14 18941 

Zákány Sándorné 
(4032 Debrecen, 
Görgey utca 16. 
5.emelet 42., 876/2312 
tul.hányad) 
Virág Mónika (1221 
Budapeset Ringló utca 
107., 718/2312 
tul.hányad) 
Virág Gábor (4275 
Monostorpályi, Marx 
Károly utca 6., 
718/2312 tul.hányad) 

szántó 
projekt keretében 

fejlesztendő terület 

8 0337/15 7729 

Gyenge Lajos (4032 
Debrecen II. kerület, 
Kartács utca 6. 10. 
emelet 81., 1/1 
tul.hányad) 

szántó 
projekt keretében 

fejlesztendő terület 

 
Mint látszik közel fele az ipari park területén önkormányzati tulajdonban van, a nem 
önkormányzati területek tulajdonosaival már felvettük a kapcsolatot, ők hajlandóságot mutatnak 
arra, hogy ezen cél megvalósuljon.  
Az ipari park területe az Agri-Corn Kft.-vel határos területen készülne el, a megközelíthetőség 
kiépített útról történne.  
 
4.2. Vállalkozások száma a településen  

 
2013-ban: 183 db  
2014-ben: 150 db  
2015-ben: 152 db  

 
Ezen számok tartalmazzák mind a cégeket, mind az őstermelőket, mind pedig az egyéni 
vállkozókat. A cégek száma mondható alacsonynak a másik két vállalkozási forma mellett.  
 
4.3. Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A  lakosság jövedelmi viszonyairól nem áll rendelkezésünkre valós és megbízható nyilvántartás. A 
rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség és a szociális rászorultság 
elemzését tudjuk elvégezni. Az  országos  jelenlét  - a munkanélküliség - Monostorpályi  települést 
sem kerülte el, a település területi elhelyezkedésének köszönhetően, mivel Monostorpályi is a 
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hátrányos helyzetű települések kategóriájába van besorolva. Az, hogy a Monostorpályi 
Önkormányzat a lakosság által be nem fizetett adókból magas összegű tartozásokat tart nyilván,  
az szűrhető le, hogy a községben élők jövedelmi és vagyoni helyzete az  elszegényedést mutatja.  
 
Három év adótartozásainak adatai, mely helyi nyilvántartás alapján került kigyűjtésre az 
alábbi számokat mutatja:  
 

Adónem / Év  2010 2011 2012 

Magánszemélyek 
kommunális adója 

2.686.419 Ft 2.946.658 Ft 2.075.796 Ft 

Gépjárműadó 6.359.765 Ft 7.305.129 Ft 6.788.335 Ft 

Iparűzési adó  2.046.645 Ft 2.092.536 Ft 7.604.362 Ft 

Vállalkozók 
kommunális adója 

273.062 Ft 292.162 Ft 281.960 Ft 

Pótlék 5.255.798 Ft 6.028.338 Ft 7.061.565 Ft 

 
4.4. Az ipari parkkal kapcsolatos lakossági elvárások:  
 
A lakosság részéről elvárásnak tekinthető a munkahelyteremtés, valamint a település pozitív 
megítélésének növelése, ezáltal mind növekedne az adóerő-képesség a településen, és érezhetővé 
válik mindez a megvalósítást követően a településre látogatók számában. Vonzerőt biztosíthat a 
projekt megvalósítása új betelepülők létszámának növelésére, a családalapításra, valamint a fiatal 
munkaerők helyben tartására. A fejlesztés megítélésénél kiemelkedő szempont az, hogy ennek 
megvalósulásával a mezőgazdasági jellegű munkák mellé (amely kifejezetten jellemző a 
községben) ipari jellegű vállalkozások betelepülésére is lesz lehetőség.  

 
4.5. Piaci versenytársak bemutatása  

 
Az adott térségben nincs ipari park.  
 
4.6. Az ipari parkot működtető menedzsment bemutatása 
 
Az ipari park működtetését az önkormányzatnál lévő szakemberek segítségének és eddigi 
tapasztalatainak bevonásával az önkormányzat tulajdonában lévő cég végezné. Ezen cégre már 
eddig is elmondható volt, hogy az önkormányzat kötelező jellegű és egyéb feladatainak 
ellátásában évek óta részt vett, szakmai tapasztalatukat igazolja, hogy a Monostorpályi Község 
Önkormányzata tulajdonában álló, a 0335/5 hrsz-on megvalósított 265 kwp-s napelem-park 
üzemeltetésével lett megbízva, feladatát maradéktalanul ellátja.  
Az ipari parkba település vállalkozásokkal kapcsolatos kapcsolattartást, a menedzsmenti feladatok 
ellátását, a területek bérbeadásának kezelését a rendelkezésre álló személyi állomány el tudja látni.  
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4.7. Fejlesztések bemutatása  
 
2010-től megvalósult jelentősebb pályázatok Monostorpályi településen  

Fejlesztés címe és tartalma 
A fejlesztés költsége (e 

Ft) 
Megvalósulás 

éve 

1) Bajcsy utca útépítés 19.974 2010 

2) Meglévő óvoda épületének felújítása 18.072 2010 

3) Napkollektoros rendszer telepítése 
Monostorpályin az Irinyi József Általános Iskolán 

12.163 2011 

4) Napkollektoros rendszer telepítése 
Monostorpályin a Gondozási Központban 

6.702 2011 

5) Gondozási Központ átalakítása 23 férőhelyessé 
alakítása  

4.321  2011 

6) Házi komposztálás Monostorpályi Község 
Önkormányzatával 

10.479 2012 

7) „Nyúl-unk a Munkáért” program - 2012 

8) „Minden Gyerek Lakjon Jól” program - 2012 

9) Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés 
támogatása Monostorpályi Községi Könyvtárban 
(Bútorzatvásárlást támogató pályázat) 

1.409 2012 

10) TUBUS Magtárak Felújítása 53.340 2010 

 
Fontosabb projektek bemutatása  

Operatív 
Program neve, 

száma: 
Projekt címe és tartalma 

Költségvetés 
(Ft) 

Kezdés 
éve 

Befejezés 

KEOP-
7.1.0/11-2011-
0067 

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Monostorpályi településen (projekt 
előkészítése) 

171.000.000  2016 2017 

KEOP-
4.4.0/11-2011-
0013 

Monostorpályi Község 
Önkormányzatának energetikai 
korszerűsítése fotovoltaikus 
rendszerrel 

194.427.150 2011 2013 

TIOP-1.2.3-
11/1-12-0429 

Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra-
fejlesztése 

7.912.790 2013 2014 

119/2012/SZO
C 

Bentlakásos Intézmények Ágyak, 
Matracok pályázat 
 

Használatba 
átadás 

2013 2013  

KEOP-
1.2.0/09-11-
2011-0045  
 

Hosszúpályi, Monostorpályi és 
Hajdúbagos községek 
szennyvízelvezetési és tisztítása 
programjának megvalósítása 
 

3.404.792.222 2011 2015 

ÉAOP-3.1.4/A-
11-2012-0001 
 

„Értől az Óceánig”  
Közösségi Közlekedés fejlesztése 
 

40.681.225 2013 2015 

BM-14627/-
7/2012 

Bio –és megújuló 
energiafelhasználás startmunka 
mintaprogram támogatása 

16.629.095 2012 2013 
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KEOP-
6.2.0/A/11-
2011-0197 

Kerékpáros közlekedést segítő 
projekt Monostorpályiban 

10.526.316 2012 2015 

8/2013. (III.29.) 
BM rendelet 

Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítása 
(Térfigyelő rendszer kiépítése) 

12.499.340 2015 2015 

 Monostorpályi Gondozási 
Központjának felújítása  

15.999.143 2016 Folyamatban 
van  

ÉÁOP-4.1.2/A-
12-2013-0069 

Egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Monostorpályiban 

59.999.918 2012 2015  

 
A települési önkormányzat által tervezett jövőbeni fontosabb fejlesztések 
 

1) Elektromos busz, elektromos tgk, elektromos hulladékszállító gk. beszerzése 
(munkahelyteremtés) 

2) Hulladékmegsemmisítő priolízises Erőmű (munkahelyteremtés) 

3) Geotermikus távhőszolgáltatás kiépítése (munkahelyteremtés) 

4) Falumegújítás és fejlesztés (Vásártér, Játszótér, Pihenőövezet, Parkok, Terek, Parkolók) 

5) Gyalog – Kerékpár utak és Járdák kiépítése 

6) Önkormányzati utak építése, felújítása, burkolása  

7) Fólia vagy Üvegházak létesítése (munkahelyteremtés) 

8) Üvegszálas Optikai hálózat kiépítése 

9) Közvilágítás korszerűsítése megújuló energia felhasználásával 

10) Fűrdőkomplexum, pihenőpark, szabadidőpark létrehozása (munkahelyteremtés) 

11) Önkormányzati tulajdonban lévő társasházak, szállodák kialakítása a túrizmushoz 
kapcsolódva (munkahelyteremtés) 

12) Napelemek elhelyezése az intézményekre (energiakorszerűsítés) 

13) Komplex energetikai fejlesztés intézményekre (hivatal, iskola, óvoda, önó, közösségi ház) 

14) Ivóvízminőség-javító beruházás Monostorpályi településen projekt megvalósítása 

15) Tájház felújítása 

16) Erdei iskola-, Pusztapark-, Szolgáltató Közösségi udvar-, Tanösvény létrehozása, Tubus 
Magtárak turisztikai fejlesztése (turisztikai beruházások, fejlesztések) 
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4.8. Helyi adók 
 

 Adónem Adó alapja Adó évi mértéke  
     

     

 Magánszemélyek kommunális adója   
     

   Adótárgyanként 6.000 Ft/év.   
     
     

 Iparűzési adó    
     

   Az iparűzési adó mértéke rend-  

 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén szeresen folytatott iparűzési te-  

 
állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett – nyere- 

vékenység esetében 1,5%.   
 Ideiglenes jelleggel végzett 

iparűzési tevékenység esetében  
 

 ség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló – 
vállalalkozási tevékenység.  

 
 az adóátalány mértéke naptári   
 Az adó alanya a vállalkozó.  

napoként 5.000 Ft  

 

    

 
V. MONOSTORPÁLYI BERUHÁZÁSI, KÉPZÉSI, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
TERVEI 
 
5.1. Közlekedésfejlesztés: a meglevő úthálózat folyamatos karbantartása és felújítása mellett 
kiemelt jelentőségű a fenntarthatóság és környezettudatos gondolkodásmódhoz kapcsolódóan 
egy kerékpárút-hálózat kiépítése. Erre a megyei TOP-okban lesz lehetősége a településnek 
pályázat beadására.  

 
5.2. Infrastruktúra-fejlesztés:  

a. játszótérfejlesztések,  
b. energetikai beruházások (0,5 MW-os napelempark kialakítása)  
c. lakóövezet kialakítása.   

 
5.3. Intézménykorszerűsítés:  

a. a polgármesteri hivatal és az óvoda-bölcsőde épületének felújítása, energetikai 
korszerűsítése,  

b. közösségi ház melletti házasságkötő terem felújítása, fejlesztése.   
 
5.4. Településközpont kialakítás:  

a. közparkok kialakítása,  
b. kereskedelmi és szolgáltató központ kialakítása,  
c. rendezvénytér kialakítása.  

 
5.5. Környezettudatos fejlesztés a fenntartható fejlődés jegyében – szelektív hulladékgyűjtés 
során elért eredmények fenntartása, a településen valamennyi lakos által elfogadott szennyező 
fizet elv követése. Itt a legfontosabb a kommunális hulladék mérésével gyűjtött tapasztalatok 
továbbfejlesztése, állam általi elfogadtatása.  
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VI. LOGISZTIKA   
 

1. Debrecen és Monostorpályi között vezet a 4809-es számú út, mely alapján a település kb. 
15 perc utazási idővel megközelíthető.  

2. Debreceni repülőtér közelsége, a légi forgalom is kedvező hatással bír Monostorpályira 
vonatkozóan. Debrecen egyes részeiről a megközelíthetőség a repülőtérre több időt vesz 
igénybe, mint Monostorpályiból.  

3. Vasút és megálló található a település központjában a 4809-es úttól kb. 100 méterre, így 
a teherforgalom számára kedvező, mivel állandó személyi forgalom már nem működik 
rajta.  

4. A település közútjai jó állapotban vannak, így a közlekedés és a megközelíthetőség 
kedvező.  

5. A község 92%-ban szennyvízcsatorna infrastruktúrával kiépített, így az ipari üzemek és 
egyéb létesítmények megépítése kedvezőbb, mint más településen.  

6. A munkanélküliség magas, így maradéktalanul lehetséges a helyi munkaerő 
biztosítása.  

7. A település besorolása a pályázati források lehívása tekintetében előnyt élvez, alacsony 
önerő biztosítása mellett.  

8. A község külterületein jó megközelíthetőséggel ipari park kialakítása lehetséges, 
alacsony földárak mellett.  

 
6.1. Távolságok Debrecen és Monostorpályi vonatkozásában az alábbi településektől:  
 

Monostorpályitól (km)    Debrecentől (km)  

Debrecen  20   Monostorpályi  20 

Hosszúpályi  3   Hosszúpályi  17 

Mikepércs  15   Mikepércs  8 

Bagamér  22   Bagamér  35 

Álmosd  20   Álmosd  33 

Kokad 15   Kokad 28 

Létavértes  8   Létavértes  21 

Pocsaj  17   Pocsaj  31 

Sáránd  10   Sáránd  12 

Hajdúbagos  7   Hajdúbagos  15 

Újléta  18   Újléta  31 

Hajdúszovát  28   Hajdúszovát  21 

Konyár  19   Konyár  28 

Tépe  23   Tépe  24 

Derecske  19   Derecske  20 

Ebes  33   Ebes  14 

Cserekert  17   Cserekert  37 

Nyírábrány  35   Nyírábrány  36 
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6.2. Monostorpályi és térsége bemutatása térképen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monostorpályiban található egy 20, illetve egy 100 KV-os vezeték, melyre a keletkezett energia 
feltáplálása lehetséges.  
 
Monostorpályiban a gépjármű forgalom nem jelentős, ezért a községbe való be- illetve kijutás 
zökkenőmentes, ellentétben a várossal szemben.  
 
Nincsenek Monostorpályiban a szállítási időt „rontó” tényezők, mint pl.: forgalomirányító 
lámpák sokasága, dugó, torlódások, reggeli és délutáni csúcsforgalom, stb-stb.).   
Ipari park Monostorpályiban történő kiépítésének előnye, hogy megoldódna a községben is és a 
térségében is a munkanélküliségnek a kérdése; Debrecenbe történő utazás a lakosság részéről a 
munkába-járás tekintetében hátrányos lenne.  
 
6.3. Ingatlanok  
 

- Iroda: Monostorpályiban az irodai célokat szolgáló ingatlanok a település külterületén, 
jól megközelíthető és nyugodt helyen lesz az ipari parkban, a bérleti díjak kb. havi nettó 
2000–3000 Ft/m2 áron bélelhetők.  

 
- Ingatlanárak: a lakások és házak havi nettó átlagos bérleti díja 20–60 000 Ft/hó + 

fenntartási költség áron alakul.  
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6.4. Telepek, szegregátumok helyzete  
 
Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50%. Az általános tapasztalatok alapján 
elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú mélyszegénységben élő és roma népesség 
koncentrációja igen magas, éppen ezért a városi szegregátumok meghatározásának egyik 
elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása.  
 
Telepek, szegregátumok nincsenek Monostorpályi Községben. 
 
6.5. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
A törvény az önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi 
alapellátásról való gondoskodást.  
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b) a védőnői ellátásról,  
c) az iskola-egészségügyi ellátásról,  
f) fogorvosi ellátásról, gyógyszertárról.  

 
VII. LAKÓKÖRNYEZET  
 
A lakókörnyezetben a morfológiai és funkcionális jegyek tekintetében egyaránt a falusias elemek 
dominálnak, a település kompakt mérete és a szerkezeti jegyei egyaránt olyan falusiak élhetőségről 
tanúskodnak, amely nyitott rendszerként viselkedve alkalmas nemcsak népességének 
megtartására, hanem annak gyarapítására is.  
 
A település a fejlesztések megvalósítását követően rendelkezhet egy rekreációs jegyeket is magán 
hordozó központtal. A település közterületei rendezettek, az önkormányzat és a lakosság is nagy 
gondot fordít megjelenésükre, ápolásukra. 
 
A település központjában található a Tubus magtárak 3 komponensű épülete, amely a maga 
nemében egyedülálló Magyarországon.  
 
A község külterületén szántóföldek, valamint erdők találhatóak. A szántóföldeket jelenleg főként 
a kukoricatermesztést preferálják, viszont a lucerna, torma termesztése is igen gyakori.  
 
A településen a belterületi utcák rendezettségét jellemzi többek között a  belvízelvezetés 
kérdésének megoldása, a jelenlegi vezetés 2011-ben teljes mértékben megtisztította a dugulástól a 
települést.  
A település közvetlen közelében található települések:  

- Hosszúpályi  
- Hajdúbagos  
- Létavértes  
- Álmosd  
- Kokad  
- Bagamér  
- Sáránd  
- Mikepércs  
- Debrecen  
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VIII. SWOT ELEMZÉS 
 

 Erősségek Gyengeségek  
    

 Jó megközelíthetőség, közlekedési 
  A vasúti lakossági forgalom 
megszűnése,  

 
csomópont (M3 autópálya, 4-es 
főút), 

  szerény méretű helyi munkaerőbá- 
 

   

 
Debrecen és annak repülőtere 
közelsége zis,  

  
  a település alacsony ismertsége. 

 
   
   A 20 ha tervezett ipari park    

    

   kiépített közművek (víz, szennyvíz,   
 áram, gáz, telefon),   

 kiegyensúlyozott településgazdálko-   
 dás   

 rendezett gazdasági környezet,   
    

 helyi politikai stabilitás   
    

 Lehetőségek Veszélyek  
    

 
Vasút kihasználása gazdasági 
célokból,   Népességszám csökkenése miatt ha-  

 tartalékterületek   
nyatló munkaerő-bázis,  

  a térség a debreceni növekedési 
gócok  

 
   
   közötti “árnyékba” kerülhet   

   a térségi munkaerő-tartalékainak be-   
 vonása az újonnan betelepülő vállal-   
 kozások igényeinek kielégítésére,   

 képzési struktúra bővíthetősége,   

 lakópark kiépítése    
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IX. STRATÉGIA 
 
9.1. Megcélzott befektetői szegmensek azonosítása, kiválasztása 
 
Monostorpályi a termelő és a szolgáltató szektorból egyaránt várja a befektetőket. A meglévő 
termelési spektrumot figyelembe véve a feldolgozóipari cégek betelepülésének elősegítése mellett, 
továbbra is a gépipar, elektronika, elektrotechnika, IT, járműipari beszállító, egészségügyi 
termékeket gyártó cégek megtelepedését is segítik.  
 
Logisztikai bázis kiépítésében is partner a település. Mindezeken felül a tudomány és technika 
koncentrációja is célként fogalmazódik meg Monostorpályiban, így a biotechnológiai 
vállalkozások, a kutatás-fejlesztés területén működő cégek megtelepedését szívesen fogadják.  
A településen élők életminőségének további javítása érdekében célként fogalmazódik meg a 
szolgáltató szektor kínálatának bővítése is. 
 
Monostorpályi logisztikai adottságai messzemenően megfelelnek az európai és nemzetközi 
elvárásoknak, hiszen az M3-as autópálya közelsége összeköttetés biztosít mind a nagyobb 
városokkal, mind Európával.  
 
A fent nevezett ágazatok és befektetők megtelepedését segítheti a településen jelenlévő leendő 
szakképzett munkaerő. Ennek elősegítése érdekében fontos az oktatás színvonalának fenntartása, 
valamint az elvándorlás megakadályozása.  
 
A képzettség megszerzését segíti Debrecen közelsége, illetve a 20-30 km-es körzetben 
megtalálható széleskörű képzési kínálat (mezőgazdasági, kertészeti, műszaki, járműipari, 
közgazdasági, egészségügyi, vendéglátóipari, kereskedelmi). 
 
Az infrastrukturális adottságok is kedvezőnek nevezhetők. Akár logisztikai bázis kiépítésére is 
lehetőség nyílik az ipari park és a település egyéb területén. 
 
9.2. Település egyedi termékjellemzőinek (USP) azonosítása 
 

- Rendelkezésre álló fejlesztési területek  
- Közút jelenléte (4-es főút)   
- Jó közbiztonság  

 
9.3. Hosszú távon további célok is meghatározásra kerültek:  
 

- Iparterület-fejlesztés: az ipari park kialakításával, amelyhez a kezdeti lépések szándékát 
rövid távon is érvényre kell juttatni K+F cégekkel, kutatóintézetekkel, egyetemekkel való 
együttműködések kialakítása révén.  
 

- Településközpont-fejlesztés: szolgáltató központ kialakítása  
 

- Lakóterület fejlesztés: az előre jelezhető népességszám növekedéssel szükséges újabb 
lakókörnyezeti területek kialakítása   
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9.4. Ki nem használt USP-k egyértelműsítése 
 

- Ipari park hiánya   
 

- Logisztikai adottságok kihasználtsága  
 
9.5. Befektetés-ösztönzési célok meghatározása 
 
Monostorpályi célja a korábban vázolt gazdasági térben a meglevő adottságokat kihasználva a 
gazdasági szerepkör erősítése.  
 
További cél a megyeszékhely (Debrecen) közelségére, az ott jelenlevő egyetemek/főiskolák, 
kutatóintézetek bázisára támaszkodva, együttműködések révén az ipari park kialakítása. Ezek 
megvalósításának alapvető feltétele a befektetőbarát környezet fenntartása és erősítése, illetve a 
munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztése. 
 
9.6. Befektetés-ösztönzési célok azonosítása időtervvel 
 

9.6.1. Infrastruktúra-fejlesztések 
 

- Ipari park kialakítása: 2016-2017   
 

- Logisztikai központ funkció erősítése: 2017  
 

- Fenntartható-környezettudatos infrastruktúrafejlesztések (első ütem – energetikai 
fejlesztések): 2016  
 

- Lakóterület-fejlesztés elindítása: 2017  
 

9.6.2. Gazdaságfejlesztés  
 

- Helyi termelői piac kialakítása: 2016-2017   
 

- Turizmusfejlesztés (infrastruktúra és kínálati oldal egyaránt): 2017  
 
9.7. Humánerőforrás fejlesztések, oktatásfejlesztés 
 
Munkaerőpiaci keresleti igényekhez igazodó OKJ-s képzések, tanfolyamok ki-helyezett 

szakiskolai képzés(ek), illetve kihelyezett szakközépiskolai képzés(ek) esti tagozatának indítása 

start mintaprogramok keretén belül: 2017  
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9.8. Befektetés-ösztönzési eszközrendszer 
 

Akcióterv 
 

     Akció  
  

Akció Akció Akcióban várt 
megvaló-  

 Akció megnevezése sításáért  
  kezdete vége eredmény 

felelős 
 

      
     személy  

    20 hektáros terület    
 Ipari park kialakítása 2016 2017 kialakítása  polgármester   
       
       

    Újabb partnerek-   
 

Logisztikai központ funkció 
 

2017. de- 
kel együttműködé- 

polgármester és jegyző  
 

 folyamatos si megállapodás, új  
 erősítése  cember 

befektetők megje- 
  

      
    lenése   

 Környezettudatos (és fenntartható) infrastruktúrafejlesztések 2016  

 
Önkormányzat 

épületének 2016 2017 Az önkormányzat illetékes ügyin-  
 energetikai fejlesztése   és az intézmények téző  

 
Óvoda és bölcsőde 

energeti- 2016 2017 kevesebb hagyo- illetékes ügyin-  
 kai fejlesztése   mányos, és több téző  

    megújuló energiát használjanak   

 Lakóterület fejlesztés indítása 2017   

 
Részletes 

tervdokumentáció 2017 2017 A betelepülők illetékes ügyin-  
 kidolgozása   számára vonzó, a téző  

 Parcellázás és alapinfrast- 2017 2017 település szerkeze-   

 
ruktúra elérhetővé tétele 

a 
  

tébe illeszkedő új jegyző  
 

területen kertvárosias lakó- 
  

     

 Értékesítés 2017-től  terület létrejötte, a polgármester  

 
A helyi termelői piac és a turizmusfejlesztési kialakítása 2017-2018 években kerülne 
kialakításra.   
 
Monostorpályi a település jövője és gazdaságának erősítése érdekében együttműködési 
megállapodást kíván kötni lehetőség szerint kutató-fejlesztő központtal, egyetemek-
kel/főiskolákkal. Ehhez kitűnő adottság Debrecen közelsége, az ott fellelhető nagy-számú 
felsőoktatási intézmény.  
 
A település minden segítséget megad a befektetési terület körüli ügyintézésben, legyen szó 
földhivatalról, építési hatóságról. Közbenjárásával rövidülhet az engedélyeztetési folyamat, 
áttekinthetőbbé válik a bürokrácia rendszere.  
A környezettudatos infrastruktúra fejlesztési projektek a fenntarthatóság jegyében az 
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önkormányzat is szívesen részt vállal.  
A szakképzett munkaerőigény kielégítésében is közreműködik az önkormányzat, tanfolyamok, 
OKJ-s képzések településen történő lebonyolításával. 
 
Az ipari parkban és a településen megtelepülők számára az önkormányzat kedvezményeket nyújt 
a szolgáltatások csoportos igénybevételekor, illetve egyedi ajánlatokat ad nemzetközi 
rendezvények, konferenciák, vásárok lebonyolításához (a vendégéjszakák figyelembevételével). 
 
X. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA, MONITORING, VISSZACSATOLÁS 
 
A stratégia végrehajtása az önkormányzat feladata, amelyben egy akciócsoport felügyeli a pontos 
és hatékony kivitelezést. Az önkormányzat minden munkatársa részt vesz a kivitelezésben az 
adott tevékenységi körhöz tartozó feladatok révén. Az irány mutatást a polgármester és a 
település vezetése adja, az ellenőrzés a polgármester feladata. 
 
A stratégia végrehajtásának állásáról félévente beszámoló készül, amely publikálásra kerül, így a 
település lakossága mellett a potenciális befektetők is nyomon követhetik a program sikerét, 
megbizonyosodhatnak a hatékony végrehajtásról. 
 
A program nyilvánosságának biztosítására létrehozott honlapon és a közösségi oldalon is 
rendelkezésre állnak a legfrissebb információk a projektek állásáról, a kivitelezés üteméről. 
 
XI. MARKETING  
 
Monostorpályi legfontosabb azonosított marketing-problémája a viszonylag szűk körű ismertsége, 
amely elsősorban kis méretéből, az országos nevezetességek hiányából fakad. Ennek egyébként 
vannak pozitív oldalai is, jelenleg a település marketing szempontból semleges, nem kötődnek 
hozzá negatív asszociációk. A településfejlesztési marketing célja tehát kettős: úgy kell növelni az 
ismertséget, hogy közben elkerüljük a település nevének erodálódását.  
 
 


