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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
17/2007. (VI. 29.) HBMÖK
rendelete
a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló
13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet
módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 79-80. §, valamint az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 108. § által biztosított felhatalmazás alapján a 18/2004. (VII. 5.)
HBMÖK, a 20/2004. (X. 1.) HBMÖK, a 26/2004. (XII. 17.) HBMÖK, a 2/2005. (I. 21.), a
8/2005. (II. 25.) HBMÖK, a 12/2005. (V. 27.) HBMÖK, a 23/2005. (XII. 16.) HBMÖK, a
11/2006. (VI. 30.) HBMÖK, a 12/2006. (VII. 19.) HBMÖK, a 13/2006. (VIII. 25.) HBMÖK,
a 1/2007. (II. 1.) HBMÖK, az 5/2007. (III. 1.) HBMÖK, a 8/2007. (III. 30.) HBMÖK,
valamint a 13/2007. (V. 31.) HMBÖK rendeletekkel módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK
rendeletet (a továbbiakban: vagyonrendelet) a következık szerint módosítja:

1. §
A vagyonrendelet 7. számú melléklete e rendelet mellékletével egészül ki.

2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Debrecen, 2007. június 29.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei fıjegyzı

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyőlés elnöke
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Melléklet

7. számú melléklet

Vagyonkezelésbe adott vagyoni kör meghatározása

„Az egészségügyi szakellátási közfeladathoz kapcsolódva a következı vagyoni kör kerül
vagyonkezelésbe:

Korlátozottan fogalomképes ingatlanok
19054 hrsz.
19991 hrsz.

Debrecen, Bartók B. u. 2-26. (intézmény)
Debrecen, Bartók B. u. 3. (intézmény)

Ingó vagyoni kör
A Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet, mint költségvetési szerv számviteli
nyilvántartásaiban a vagyonkezelési szerzıdés megkötésének idıpontjában meghatározott
értéken szereplı valamennyi ingó vagyon.”
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
18/2007. (VI. 29.) HBMÖK
rendelete
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet
módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 25/2004. (XII. 17.), a 8/2005. (II. 25.), a
10/2005. (III. 25.), a 19/2005. (XI. 25.), az 1/2006. (I. 27.), a 9/2006. (VI. 21.), a 16/2006.
(XI. 22.), a 23/2006. (XII. 15.) HBMÖK, a 7/2007. (III. 1.) HBMÖK, a 9/2007.
(III. 30.) HBMÖK, valamint a 10/2007. (V. 4.) HBMÖK rendeletekkel módosított 16/2004.
(VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) a következık szerint módosítja:

1. §
Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §
Az SZMSZ 4. számú mellékletében a Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottságra, valamint
az Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottságra átruházott hatáskörök a következık
szerint módosulnak:
(1) „Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
- Dönt a bizottság hatáskörébe utalt pénzügyi keret felhasználásáról.
- Dönt a kórház vezetı-helyettesei vonatkozásában az alapvégzettségen túli szakképesítés,
illetıleg vezetıi gyakorlat megléte alóli felmentés megadásáról.
- Megállapítja a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
kapcsolódó megyei önkormányzati kiegészítı támogatás odaítélésének szabályait.”
(2) A közgyőlés a Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottságra átruházott hatáskörök közül
az elsı francia bekezdést hatályon kívül helyezi.
3. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Debrecen, 2007. június 29.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei fıjegyzı

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyőlés elnöke
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18/2007. (VI. 29.) HBMÖK rendelet 1. számú melléklete
A megyei önkormányzat önként vállalt feladatai
A feladat vállalásának lehetıségét
A feladat gyakorlója
biztosító jogszabályok
Jelképek megalkotása, megyei kitüntetések alapítása és 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
megyei közgyőlés
adományozása
bekezdés a) pont
Csatlakozás területi és országos érdekképviseleti szervekhez,
együttmőködés
külföldi
önkormányzatokkal,
belépés
nemzetközi önkormányzati szervezetbe
- Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
- Európai Régiók Győlése
1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
- Lublini vajdaság
megyei közgyőlés
bekezdés c) pont
- St. Gallen kanton
- Eure et Loir megye
- Bihor megye
- Voralberg tartomány
- Toyama megye
Közalapítvány létrehozása, csatlakozás más által létrehozott
közalapítványhoz, alapítványhoz
- Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány
1990. évi LXV. törvény 88. §
- Önzetlenség,
Hajdú-Bihar
Megye
Fejlıdéséért
1993. évi LXXIX. törvény 119. § (1) megyei közgyőlés
Közalapítvány
bekezdés
- Nagyalföld Alapítvány
- Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
- Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány
Közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység
megyei közgyőlés
támogatása, mővészi alkotó munka feltételeinek javítása és a
megyei közgyőlés elnöke
mővészeti értékek létrehozásának, megırzésének segítése
Mővelıdési,
Sport
és
1991. évi XX. törvény 121. §
- Megye Napi rendezvények
Kapcsolatok Bizottsága
- Bocskai évforduló
Bocskai Emlékbizottság
A feladat megnevezése
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megyét reprezentáló mővészeti kiadványok kiadásának
támogatása
- bizottsági keret terhére támogatás nyújtása
Segítségnyújtás a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak
1990. évi LXV. törvény 1. § (4) megyei közgyőlés
érvényesítéséhez, tevékenységük támogatása
bekezdés
- kisebbségi hét rendezvénysorozat támogatása
megyei közgyőlés
Részvétel a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet
Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi
Ösztöndíj pályázat mőködtetésében
17. § (1) bekezdés
Bizottság
Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása
megyei közgyőlés
- Ifjúsági Szervezetek Európai Szövetség (EFYSO)
1990. évi LXV. törvény 1. § (4)
Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági
munkájában való részvétel
bekezdés
Bizottság
- platform táborok, ifjúsági csereprogramok szervezése
- bizottsági keret terhére pályázat kiírása
Az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában jelentıs szerepet betöltı sport- és szabadidıs
megyei közgyőlés
tevékenység támogatása
1990. évi LXV. törvény 1. § (4)
megyei közgyőlés elnöke
- sportösztöndíj
bekezdés,
Mővelıdési Sport és Civil Kapcsolatok
- az
év
legeredményesebb
sportolója
elismerés 1990. évi LXV. törvény 70. §
Bizottsága
adományozása
- bizottsági keret terhére pályázat kiírása
A megyében mőködı társadalmi és civil szervezetekkel való
megyei közgyőlés
1990. évi LXV. törvény 1. § (4)
együttmőködés, mőködési feltételeik biztosításának segítése
Mővelıdési Sport és Civil Kapcsolatok
bekezdés
- bizottsági keret terhére pályázat kiírása
Bizottsága
Nemzetközi és regionális kapcsolatok alakítása
- Hajdú-Bihar – Bihor Eurorégió mőködtetése
1990. évi LXV. törvény 1. § (4) megyei közgyőlés
- Europe Direct Hajdú-Bihar Megyei Európai Információs
bekezdés
EU Integrációs és Regionális Bizottság
Pont mőködtetéséhez való hozzájárulás
- bizottsági keret terhére pályázat kiírása
Települési önkormányzatok munkájának szakmai segítése
1990. évi LXV. törvény 1. § (4) megyei közgyőlés
- jogi tanácsadó szolgálat támogatása
bekezdés
megyei közgyőlés elnöke
Szociális és egészségügyi gondok mérséklésére irányuló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) megyei közgyőlés
tevékenységek támogatása
bekezdés
megyei közgyőlés elnöke
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Hajdú-Bihar Megyei és a Debrecen Megyei Jogú Városi
Idısügyi Tanács mőködtetése
- Hajdú-Bihar Megyei Esélyek Háza, Humánszolgáltató 1138/2002. (VIII. 9.) Korm. határozat
Központ tevékenységének szakmai koordinációja
- bizottsági keret terhére pályázat kiírása
Integrált környezetgazdálkodás támogatása
- Természeti, kulturális és épített örökségvédelmi
beavatkozások támogatása, koordinálása
o a megye természetes és épített örökségei védelme,
turisztikai célú hasznosításának tervezése
o a megye turisztikai értékeinek bemutatása
o a kulturális intézményi szervezetrendszer, az
infrastruktúra fejlesztése
1990. évi LXV. törvény 1. § (4)
o környezetérzékeny belvízrendezési beavatkozások
bekezdés
támogatása
- Területi energetika hálózatai kialakításának támogatása, a
hulladékgazdálkodási munkamegosztás szervezése
o térség-alkalmassági vizsgálatok és tervek készítése
o alternatív energiatermelı beruházási projektek
fejlesztésének ösztönzése
o hulladékmennyiség csökkentésének ösztönzése
- bizottsági keret terhére pályázat kiírása

8. szám
Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi
Bizottság

megyei közgyőlés
megyei közgyőlés elnöke
Idegenforgalmi Bizottság
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
169-239/2007. (VI. 29.) MÖK határozatai

169/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004.
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:
24/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 61/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 142/2007. (V. 31.)
MÖK határozat.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2007. június 29.

170/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007. június 29-ei ülése napirendjét a
következık szerint fogadja el:
1. Elıterjesztés
döntésekre

a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet mőködéséhez

kapcsolódó

2. Elıterjesztés az intézmény-rendszer átalakításával kapcsolatos döntésekre
3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletének módosítására
4. Tájékoztató az Állami Számvevıszéknek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
gazdálkodásának átfogó ellenırzése során tett megállapításairól
5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2007. évi üléstervének
módosítására a gazdasági programnak megfelelıen
6. Elıterjesztés az INNOHÍD Zrt. alapszabályának módosítására
7. Elıterjesztés a megyei önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben a
2007/2008-as tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis
(tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározására, valamint egyes
nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának módosítására
8. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési terv módosítására

848.
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9. Elıterjesztés egyes megyei önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben
2006. évben elvégzett országos kompetenciamérések eredményeirıl
10. Elıterjesztés a Segítséggel Élık Alapítvánnyal kötött ellátási szerzıdés módosítására
11. Elıterjesztés pályázatok benyújtására
12. Elıterjesztés ingatlanokkal összefüggı döntésekre
13. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményvezetıi
pályázatának elbírálására (zárt ülés!)
Különfélék
Interpellációk, bejelentések
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 29.

171/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
1./ A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a HajdúBihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet a Debreceni Egyetem
Orvos és Egészségtudományi Centrum és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Oktató Kórháza elnevezéső költségvetési szervet 2007. november 30. napjával megszünteti.
A megszüntetı okiratot a következık szerint fogadja el:
MEGSZÜNTETİ OKIRAT

A költségvetési szerv neve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula
Kórház-Rendelıintézet a Debreceni Egyetem Orvos és
Egészségtudományi Centrum és a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem Oktató Kórháza

Székhelye:

4043 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26

Felügyeleti szerv neve:

Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

Megszüntetı szerv:

Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

A megszüntetés oka:

Az ellátandó feladat más szervezetben hatékonyabban
teljesíthetı.
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A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
A közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2007. november
30. napjával megszőnik.
A közgyőlés felkéri a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet fıigazgatóját a közalkalmazotti
jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán, a Kenézy
Rendelıintézet fıigazgatója
2007. november 30.

Gyula

Kórház-

2./ A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdése alapján – a Kenézy Gyula KórházRendelıintézet fıigazgatójának, dr. Ónodi-Szőcs Zoltánnak közalkalmazotti jogviszonya és
ezzel a 48/2007. (II. 23.) MÖK határozattal határozott idıre adott magasabb vezetıi
megbízása 2007. november 30-án megszőnik.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. november 30.

3./ A közgyőlés megbízza elnökét a megszüntetett Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet,
mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Pénzügyminisztérium által vezetett
nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedések megtételével.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. december 15.

172/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény
rendelkezéseire:
-

megalapítja – az egészségügyrıl szóló módosított 1997. évi CLIV. törvény 155. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott – az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához
szükséges szakmai feltételek biztosítására irányuló közfeladat ellátására 2007. július 1.
napjával a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaságot a határozat melléklete szerinti Alapító Okirattal,
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-

megbízza a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság elsı ügyvezetıjének Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán-t 2007. július 1-tıl
2012. július 1-ig, 5 évi idıtartamra. Megbízási díját 2007. július 1-tıl 2007. november 30ig 1 Ft/hó összegben állapítja meg,

-

kinevezi a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság elsı cégvezetıjének (az alapítás napjától a társasággal
munkajogviszonyban álló) Dr. Lampé Zsoltot 2007. július 1-tıl 2007. december 31-ig,
általános képviseleti jog és önálló cégjegyzési jog biztosításával. Megbízási díját 2007.
július 1-tıl 2007. november 30-ig 1 Ft/hó összegben állapítja meg,

-

kijelöli a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság elsı felügyelı bizottsága tagjait 2007. július 1-tıl 2012. július 1-ig,
5 év idıtartamra,
Berényi Andrást
Dr. Illés Pétert
Kövér Mónikát
Dr. Suba Lászlót
Dr. Tiba Istvánt,
akik tevékenységüket díjazás nélkül látják el,

-

megválasztja a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság elsı könyvvizsgálójának az East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Zrt.-t 2007. július 1-tıl 2012. július 1-ig, 5 évi idıtartamra 150.000 Ft+Áfa/hó díjazással,

-

biztosítja a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság alapításához szükséges 3 millió Ft törzstıke összegét pénzbeli
betétként a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat 2007. évi költségvetésének általános
tartalék elıirányzata terhére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 30.
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KENÉZY KÓRHÁZ
Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaság
Alapító Okirata
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Alapító okirat
amelyben az 1. pontban megjelölt Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény (Gt.) 167. § (1) bekezdése szerint alapít egyszemélyes korlátolt felelısségő társaságot
alapítson, a jelen alapító okirat (Gt. 167. § (2) bek.) elfogadásával, az alábbiak szerint:

I.
A társaság alapítója
1.1.: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Gt. 12. § (1) bek. b pont)
1.2.: Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54. (Gt. 12. § (1) bek. b pont)
1.3.: Az Alapító képviselıje: Rácz Róbert, elnök
1.4.: Az Alapító nyilvántartási száma: 372383-125409-3000-751115 (Gt. 12. § (1) bek. b
pont)

II.
A társaság cégneve, székhelye, telephelye

2.1.: A társaság cégneve: KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaság (Gt. 12. § (1) bek. a pont).
2.2.: A társaság rövidített cégneve: KENÉZY KÓRHÁZ Kft.
2.3.: A társaság székhelye: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. (Gt. 12. § (1) bek. a pont)
2.4.: A társaság telephelyei: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 3.
4026 Debrecen, Bethlen utca 11-17.
4024 Debrecen, Varga utca 1.

III.
A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei
A társaság tevékenységi köre a 9003/2002. (SK.6.) KSH közlemény szerinti TEÁOR ’03
alapján történt.
3.1.: Fıtevékenység (Gt. 12. § (1) bek. c pont):
85.11 Fekvıbeteg-ellátás
3.2.: Egyéb tevékenységi körök (Gt. 12. § (1) bek. c pont):
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
80.22 Szakmai középfokú oktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás
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85.12 Járóbeteg-ellátás
85.13 Fogorvosi szakellátás
85.14 Egyéb humán egészségügyi ellátás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
3.3.: A társaság tevékenységét a cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követıen kezdi meg
(Gt. 15. § (3) bek.).

IV.
A társaság mőködésének idıtartama
4.1.: A társaság határozatlan idıtartamra jön létre (Gt. 11. § (5) bek.; Gt. 12. § (1) bek. g
pont).

V.
A társaság törzstıkéje (jegyzett tıkéje)
5.1.: A társaság törzstıkéje (jegyzett tıkéje) 3.000.000,- Ft, azaz: Három-millió,- forint,
amely 3.000.000,- Ft, azaz: Három-millió,- forint készpénzbıl áll, amely a törzstıke 100 %-a;
nem pénzbeli hozzájárulás nincs (Gt. 12. § (1) bek. d pont; Gt. 13. §).
5.2.: A társaság törzstıkéje (jegyzett tıkéje) rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: Az
Alapító a 3.000.000,-Ft-ot, azaz: Három-millió,- forint teljes pénzbeli hozzájárulást az
alapításkor, a cégbírósághoz történı bejelentés elıtt befizeti (Gt. 12. § (1) bek. d pont; Gt.
167. § (3) bek.).

VI.
A tag törzsbetétje
6.1.: Az Alapító a Gt. 12. § (1) bek. h pontja, valamint a Gt. 113. § (1) bek. a pontja alapján
meghatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat törzsbetétjének (Gt. 114. § (1)-(2)
bek.) összege: 3.000.000,- Ft, azaz: Három-millió,- forint; a törzsbetét összetétele: 3.000.000,Ft, azaz: Három-millió,- forint készpénz; nem pénzbeli hozzájárulás nincs.
6.2.: Az Alapítót az alapításkor törzsbetétjéhez igazodó mértékben megilletı szavazati jog
mértéke: 100 %, azaz: 300 szavazat (tízezer forintonként egy szavazat). (Gt. 12. § (1) bek. h
pont; 113. § (1) bek. b pont).

VII.
Üzletrész
7.1.: A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı
hányadot az üzletrész testesíti meg (Gt. 121. § (1) bek.).
7.2.: Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg (Gt. 169. § (1) bek.).
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7.3.: Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke felemelése folytán
új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító
okiratot társasági szerzıdésre módosítani (Gt. 169. § (2) bek.).

VIII.
A társaság szervezete
8.1.: A legfıbb döntéshozó szerv, az Alapító
8.1.1.: Az alapítói határozat:
A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt (írásban határoz:
Gt. 19. § (5) bek.) , és errıl a vezetı tisztségviselıt írásban értesíti (Gt. 168. § (1) bek.).
8.1.2.: Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a
törvény a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Gt. rendelkezései szerint az alábbi
kérdések tartoznak a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe (Gt. 141. § (2) bek.):
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) osztalékelıleg fizetésének elhatározása;
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) elıvásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elıvásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrıl;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezésérıl való határozat;
j) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása;
k) a felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával
köt;
n) a tagok, az ügyvezetık, a felügyelıbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesítése;
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történı megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elıkészítésérıl és az uralmi szerzıdés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerzıdés tervezetének jóváhagyása;
q) a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerzıdés módosítása;
s) a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) törzstıkeemelés esetén a tagok elsıbbségi jogának kizárása;
u) törzstıkeemelés során az elsıbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) törzstıke felemelésekor, illetve az elsıbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
w) törzstıke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés a taggyőlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
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8.1.3.: Az alapító kizárólagos tulajdonában lévı társaság esetében a jogszabályok és a jelen
alapító okirat által a taggyőlésre ruházott jogokat az alapító egy személyben gyakorolja, a
taggyőlés nem mőködik (Gt. 19. § (5) bek.). Az alapítói közgyőlés mőködésének rendjét a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.)
HBMÖK rendelete szabályozza. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 95/A. §
(8), (9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelıen az Alapító a hatáskörébe tartozó
- a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - döntés meghozatalát
megelızıen köteles a vezetı tisztségviselık, valamint a felügyelı bizottság véleményét
megismerni. Az alapító az érintettek véleményét, ajánlott levélben (vagy személyesen átvett
levélben) közölten, írásban kéri be, a vélemény közlésére határidıt megállapítva, oly módon,
hogy a kérés kézbesítésétıl számítottan legalább nyolc nap álljon rendelkezésére az
érintettnek véleményét írásba foglalni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése
rövid úton (pl. távbeszélı, fax, e-mail), ilyen esetben is a véleményt nyilvánító személy nyolc
napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
A vezetı tisztségviselık, illetve a felügyelı bizottság tagjai véleményezési jogukat
személyenként gyakorolják, írásban, a véleménykéréstıl számított nyolc napon belül. Az
Alapító a vélemények megismerését követıen hozott döntéseirıl az érintetteket az Alapító a
döntések meghozatalát követıen nyomban, ajánlott levélben (vagy személyesen átvett
levélben) közölten írásban tájékoztatja.
Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt - a döntés
meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe
kell helyezni.
A fentiek figyelembe vételével hozott alapítói döntések meghozatalához kapcsolódó
közgyőlés mőködésének fıbb szabályai a következık:
- Az ügyvezetı kezdeményezésére, az alapítói közgyőlést annak elnöke,
akadályoztatása esetén az általa helyettesítıként megjelölt alelnök, írásbeli
meghívóval hívja össze, az alapító székhelyére.
- A meghívót és az írásbeli elıterjesztéseket a közgyőlés tagjainak és az ülésen
tanácskozási joggal résztvevıknek úgy kell kézbesíteni, hogy azt az ülés idıpontját
megelızıen legalább 5 nappal kézhez kapják.
- Az alapítói közgyőlés elnöke a megyei fıjegyzı közremőködésével gondoskodik a
jegyzıkönyv elkészítésérıl és a döntések végrehajtásában érintettek értesítésérıl.
8.1.4.: Az Alapító kizárólagos tulajdonában lévı társaság esetében a jogszabályok és a jelen
alapító okirat által a taggyőlésre ruházott jogokat az Alapító egy személyben gyakorolja (a
taggyőlés nem mőködik: Gt. 19. § (5) bek.), mindaddig, amíg a társaság több tulajdonúvá
válik, amely esetben a legfıbb döntéshozó szerv: a taggyőlés (Gt. 19. § (1) bek.) jogait maga
gyakorolja. Ez esetben a taggyőlés mőködésének rendje az alábbiak szerint alakul:
8.1.5.: A taggyőlés a határozatait ülésein hozza meg (Gt. 20. § (1) bek.). A taggyőlésen a
társaság tagjai, valamint – szavazati jog nélkül – a jogszabály vagy a társasági szerzıdés
rendelkezései alapján meghívottak vehetnek részt. A társaság minden tagja jogosult a
taggyőlés tevékenységében részt venni. (Gt. 19. § (2) bek.)
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8.1.6.: A taggyőlést – ha törvény másként nem rendelkezik – az ügyvezetı hívja össze. (Gt.
143. § (1) bek.)
8.1.7.: A taggyőlést a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettıl eltérni csak
a tagok egyszerő szótöbbséggel hozott elızetes hozzájárulásával lehet. (Gt. 144. § (1) bek.)
8.1.8.: A taggyőlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és
a taggyőlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. (Gt. 144. § (2) bek.) A taggyőlés
szabályszerő összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi
tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. (Gt. 20. § (3) bek.)
8.1.9.: A taggyőlés a meghívóban nem szereplı kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a
taggyőlésén valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.
(Gt. 20. § (4) bek.)
8.1.10.: A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a törzstıke legalább fele vagy a leadható
szavazatok többsége képviselve van. (Gt. 142. § (2) bek.)
8.1.11.: A taggyőlésen a tagot közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt
meghatalmazással meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az
ügyvezetı, a cégvezetı, a felügyelıbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. (Gt. 142. § (1)
bek.)
8.1.12.: Ha a taggyőlés nem volt határozatképes, a taggyőlés és a megismételt taggyőlés
között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyőlés
az eredeti napirenden szereplı ügyekben a jelenlevık által képviselt törzstıke, illetve
szavazati jog mértékétıl függetlenül határozatképes. (Gt. 142. § (3) bek.)
8.1.13.: A taggyőlés határozatait – ha törvény vagy az alapító okirat eltérıen nem rendelkezik
– a jelen lévı tagok (részvényesek) szavazatainak egyszerő többségével hozza meg. (Gt. 20. §
(6) bek.)
8.1.14.: A társasági szerzıdés módosításához – ha a törvény eltérıen nem rendelkezik – a
taggyőlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (Gt. 152. §.)
8.1.15.: A tagok társasági szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új
kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a
taggyőlés egyhangú határozatára van szükség. (Gt. 153. §.)
8.1.16.: Ha a társaság tagja törvény vagy a társasági szerzıdés rendelkezései szerint valamely
ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben történı határozathozatal során a
határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál
nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelısség alól mentesít, vagy a
gazdasági társaság rovására másfajta elınyben részesít, az, akivel a határozat szerint
szerzıdést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló
társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszőnésére a határozat
vonatkozik. (Gt. 20. § (5) bek.)
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8.1.17.: A társaság tagjának a forintban kifejezett és tízezerrel maradék nélkül osztható
törzsbetétjéhez (Gt. 114. § (4) bek.) igazodik a szavazati joga, akként, hogy tízezer
forintonként egy szavazat illeti meg (Gt. 12. § (1) bek. h pont; 113. § (1) bek. b pont).
8.1.18.: A taggyőlésrıl az ügyvezetı jegyzıkönyvet készít. A jegyzıkönyv tartalmazza a
taggyőlés helyét és idejét, a jelenlévıket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét,
továbbá a taggyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az
azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy
az abban részt nem vevıket. (Gt. 146. § (1) bek.) A jegyzıkönyvet az ügyvezetı és egy – a
taggyőlésen jelenlevı, hitelesítınek megválasztott – tag írja alá. (Gt. 146. § (2) bek.)
8.1.19.: Az ügyvezetı a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet
(határozatok könyve), amelyet - a társasági szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában - a
társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetınek a határozatokat azok meghozatala után
haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. (Gt. 146. § (3) bek.)
8.1.20.: A jegyzıkönyvbe, valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az
azokban foglaltakról az ügyvezetı által hitelesített másolatot kérhet. (Gt. 146. § (4) bek.)

8.2.: Az ügyvezetés
Vezetı tisztségviselı, az ügyvezetı
8.2.1.: A társaság ügyvezetését a társaság ügyvezetıje látja el. Ügyvezetésnek minısül a
társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek
törvény vagy a társasági szerzıdés alapján nem tartoznak a társaság legfıbb szervének vagy
más társasági szervnek a hatáskörébe (Gt. 21. § (1) bek.).
8.2.2.: Az ügyvezetıt ezen minıségében megilletı jogokra és az ıt terhelı kötelezettségekre a
Gt. rendelkezései irányadóak azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
megbízási szerzıdésre vonatkozó szabályait kell megfelelıen alkalmazni. Vezetı
tisztségviselı ezen megbízatását munkaviszonyban nem láthatja el. (Gt. 22. § (2) bek.)
8.2.3.: Az ügyvezetı feladatát önállóan látja el. E minıségében csak a jogszabályoknak, a
társasági szerzıdésnek, valamint a társaság legfıbb szerve határozatainak van alávetve. Az
egyedüli tag (Alapító) az ügyvezetı részére írásban utasítást adhat, amelyet az üygvezetı
végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelısség alól. (Gt. 22. §
(3)-(4) bek.)
8.2.4.: A társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett
jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben elıírt más
adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezetı kötelezettsége. (Gt. 26. § (1) bek.)
8.2.5.: A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezetı
gyakorolja. (Gt. 28. § (1) bek.)
8.2.6.: Az ügyvezetı a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet (Gt. 150. § (1)
bek.). A tagjegyzéken fel kell tüntetni (Gt. 150. § (2) bek.):
a) valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét;
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b) a közös tulajdonban lévı üzletrész (Gt. 122. §) esetén az egyes tulajdonosok és a
közös képviselı nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét;
c) a törzstıke mértékét;
d) a társasági szerzıdésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra,
valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.
A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az
üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy
bevonását az ügyvezetınek át kell vezetnie a tagjegyzéken (Gt. 150. § (3) bek.).
Az ügyvezetı köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok
megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani (Gt. 150. § (4) bek.).
8.2.7.: Az ügyvezetıre vonatkozó összeférhetetlenségi és felelısségi szabályokra a Gt. 23. §ában, a 25. §-ában, a 27. §-ában és a 30. §-ában foglalt elıírásokat alkalmazni kell.
Eszerint nem lehet a társaság ügyvezetıje:
- akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
- akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya
alatt,
- akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt
az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban,
- aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való
törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı
volt, a törlést követı két évig.
Eszerint a társaság ügyvezetıje:
- nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével) a társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként
megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont],
- nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági
társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve
ehhez hozzájárul,
- nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], valamint élettársa) a társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,
kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi,
- nem választható meg (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint
élettársa) a társaságnál a felügyelıbizottság tagjává,
- a Gt. 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági
társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár
bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel
szemben.
Eszerint a társaság ügyvezetıje:
-

köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megırizni,
köteles a tag (Alapító) kérésére a társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a társaság
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni (ha a Gt. másként nem
rendelkezik).
Eszerint a társaság ügyvezetıje:
-

az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal - és ha a Gt.
kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek
ellátni. A vezetı tisztségviselık a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a
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gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a
gazdasági társaság legfıbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési
kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért (Gt. 30. § (2)
bek.).
8.2.8.: Megszőnik a vezetı tisztségviselıi jogviszony (Gt. 31. § (1) bek.):
a) a megbízás idıtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) ha a tisztségviselı meghal,
f) külön törvényben meghatározott esetben.
8.2.9.: A vezetı tisztségviselı tisztségérıl bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági
társaság mőködıképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétıl számított
hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfıbb szerve az új
vezetı tisztségviselı megválasztásáról e határidı elteltét megelızıen gondoskodott, illetve
gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezetı tisztségviselı a
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles
részt venni. (Gt. 31. § (2) bek.)
8.2.10.: A társaság elsı, az Alapító által kijelölt (Gt. 12. § (1) bek. f pont) ügyvezetıje:
Név: ……………………………………………………..
Született: …………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………
Lakcím: ……………………………………………………
8.2.11.: Az ügyvezetıi megbízatás határozott idıre, öt év idıtartamra szól (Gt. 24. § (1) bek.).
A megbízatás kezdı idıpontja: 2007. július 1.
A megbízatás lejárta: 2012. július 1.

A cégvezetı
8.2.12.: Az Alapító az ügyvezetı tevékenységének segítése érdekében cégvezetı
kinevezésérıl határoz. A cégvezetı olyan munkavállaló, aki a vezetı tisztségviselık
rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos mőködését. A cégvezetı feladatkörében
a társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezetı tevékenysége nem
érinti a vezetı tisztségviselık társasággal szembeni Gt. 30. §-a szerinti felelısségét. (Gt. 32. §
(1) bek.)
8.2.13.: A cégvezetı részére az Alapító általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot
biztosít. A cégvezetı képviseleti jogát másra nem ruházhatják át. (Gt. 32. § (4) bek.)
8.2.14.: A cégvezetıre a Gt. 23. §-ában, a 25. §-ában és a 27. §-ában foglalt elıírásokat
megfelelıen alkalmazni kell (Gt. 32. § (3) bek.).
Eszerint nem lehet a társaság cégvezetıje:
- akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
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-

akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya
alatt,
- akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt
az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban,
- aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való
törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı
volt, a törlést követı két évig.
Eszerint a társaság cégvezetıje:
- nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével) a társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként
megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont],
- nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági
társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve
ehhez hozzájárul,
- nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], valamint élettársa) a társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,
kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi,
- nem választható meg (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint
élettársa) a társaságnál a felügyelıbizottság tagjává,
- a Gt. 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági
társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár
bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel
szemben.
Eszerint a társaság cégvezetıje:
-

köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megırizni,
köteles a tag (Alapító) kérésére a társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a társaság
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni (ha a Gt. másként nem
rendelkezik),

8.2.15.: A társaság elsı, az Alapító által kinevezett (Gt. 32. § (1) bek.) cégvezetıje:
Név: …………………………………………………………………………………………….
Született: ………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
A cégvezetıi megbízatás határozott idıre, 2007. július 1. napjától 2007. december 31. napjáig
szól.

IX.
A társaság tevékenységének ellenırzése
9.1.: A Felügyelıbizottság
9.1.1.: Az Alapító a társaság ügyvezetésének ellenırzése céljából felügyelıbizottság
létrehozását írja elı. (Gt. 33. § (1) bek.) A felügyelıbizottság öt tagból áll. (Gt. 34. § (1) bek.)
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9.1.2.: A felügyelıbizottság testületként jár el. A felügyelıbizottság tagjai sorából választ
elnököt. A felügyelıbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van; határozatát
a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza. (Gt. 34. § (2) bek.)
9.1.3.: A felügyelıbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni. A felügyelıbizottság tagját e
minıségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A
felügyelıbizottság tagjai a társaság taggyőlésén tanácskozási joggal vehetnek részt. (Gt. 34. §
(3) bek.)
9.1.4.: A felügyelıbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság
legfıbb szerve (alapításkor a taggyőlés jogait gyakorló Alapító) hagy jóvá. (Gt. 34. § (4) bek.)
A felügyelıbizottság a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a gazdasági társaság vezetı állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely kérést a felvilágosítás kérésétıl számított 15
napon belül, írásban kell teljesíteni. (Gt. 35. § (2) bek.)
9.1.5.: A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfıbb szerve
(egyszemélyes tulajdon esetén a taggyőlés jogait gyakorló tag) csak a felügyelıbizottság
írásbeli jelentésének birtokában határozhat. (Gt. 35. § (3) bek.)
9.1.6.: A felügyelıbizottság tagjaira a Gt. 23. §-ában, a 24. §-ában, 25. §-ában, a 27. § (1)
bekezdésében és a 31. §-ában foglalt elıírásokat megfelelıen alkalmazni kell (Gt. 36. § (3)
bek.).
Eszerint nem lehet a társaság felügyelıbizottságának tagja:
- akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
- akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya
alatt,
- akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt
az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban,
- aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való
törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı
volt, a törlést követı két évig.
Eszerint a társaság felügyelıbizottságának tagja:
- nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével) a társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként
megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont],
- nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági
társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve
ehhez hozzájárul,
- nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], valamint élettársa) a társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,
kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi,
- nem lehet a felügyelıbizottság tagja (nem választható meg), ha közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a társaság vezetı tisztségviselıje,
- a Gt. 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági
társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár
bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel
szemben.
Eszerint a társaság felügyelıbizottságának tagja:
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- köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megırizni.
Eszerint megszőnik a felügyelıbizottsági tagság:
- a megbízás idıtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- ha a tisztségviselı meghal,
- külön törvényben meghatározott esetben.
9.1.7.: Ha a gazdasági társaság teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma
éves átlagban a 200 fıt meghaladja, a munkavállalók jogosultak részt venni a gazdasági
társaság mőködésének ellenırzésében. Ebben az esetben a felügyelıbizottság tagjainak
egyharmada a munkavállalók képviselıibıl áll. (Gt. 38. § (1) bek.)
9.1.8.: A munkavállalói képviselıket a felügyelıbizottságba az üzemi tanács jelöli a
munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál mőködı szakszervezetek véleményének
meghallgatása után. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a gazdasági társaság legfıbb
szerve köteles a jelölést követı elsı ülésén a felügyelıbizottság tagjává választani, kivéve, ha
a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. (Gt. 39. § (1)-(2) bek.)
9.1.9.: A munkavállalói küldöttet megilleti a Munka Törvénykönyve alapján az üzemi tanács
tagját megilletı munkajogi védelem. A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszőnése
esetén felügyelıbizottsági tagsága is megszőnik. A munkavállalói küldöttet a gazdasági
társaság legfıbb szerve csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi
tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a társasági szerzıdésben meghatározott
határidın belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi
kötelezettségének. (Gt. 39.§ (4), (5), (6) bek.)
9.1.10.: A felügyelıbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint –
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az
ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. (Gt. 36. § (4) bek.)
9.1.11.: A társaság elsı, az Alapító által kijelölt (Gt. 12. § (1) bek. f pont) felügyelıbizottsági
tagjai:
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………
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Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………

9.1.12.: A felügyelıbizottsági tagsági megbízatás határozott idıre, öt év idıtartamra szól (Gt.
24. § (1) bek.).
A megbízatás kezdı idıpontja: 2007. július 1.
A megbízatás lejárta: 2012. július 1.

9.2.: A könyvvizsgáló
9.2.1: Könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat
elvégzésérıl, és ennek során annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli
törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós
képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl. (Gt. 40. §
(1) bek.)
9.2.2.: A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe
betekinthet, a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzıdéseit
megvizsgálhatja. (Gt. 43. § (1) bek.)
9.2.3.: A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot
megırizni. (Gt. 43. § (4) bek.)
9.2.4.: A gazdasági társaság legfıbb szerve (alapításkor a taggyőlés jogait gyakorló Alapító)
megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendı
szerzıdés lényeges elemeinek tartalmát. (Gt. 41. § (1) bek.)
9.2.5.: A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely
feladata tárgyilagos és független módon történı ellátását veszélyeztetheti. (Gt. 40. § (2) bek.)
9.2.6.: Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá
a társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e
jogviszonya, illetve minısége fennállta idején, valamint annak megszőnésétıl számított
három évig. (Gt. 41. § (5) bek.)
9.2.7.: A társaság elsı, az Alapító által kijelölt (Gt. 12. § (1) bek. f pont) könyvvizsgálója,
határozott, öt éves idıtartamra (Gt. 42. § (1) bek.):
Név: ………………………………………
Anyja neve: ……………………………….
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Lakcíme: ………………………………….
akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe
……………….. szám alatt jegyeztek be (Gt. 41. § (3) bek.). A megválasztott könyvvizsgáló a
jogszabályi feltételeknek mindenben maradéktalanul megfelel, összeférhetetlenségi korlátozás
vagy kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön íven szövegezett
nyilatkozatával elfogadta.

X.
Cégjegyzés, képviselet
Figyelemmel a Gt. 12. § (1) bek. e) pontjára az Alapító az alábbiakban határozza meg a
képviselet és a cégjegyzés módját.
10.1.: Képviselet
10.1.1.: A társaságot törvényes képviselıként a vezetı tisztségviselı (a jelen társaságot
alapításkor az ügyvezetı) képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és
más hatóságok elıtt (Gt. 29. § (1) bek.), tekintettel arra, hogy a korlátolt felelısségő társaság
ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét ügyvezetı látja el (Gt. 21. § (3) bek.;
Gt. 149. §).
10.1.2.: Az ügyvezetı tevékenységét segítendı cégvezetı is képviseli a társaságot (az
ügyvezetı rendelkezései alapján), az Alapító döntésének megfelelıen általános képviseleti és
önálló cégjegyzési joggal. (Gt. 32. § (1) bek.; (4) bek.)
10.1.3.: Az ügyvezetı az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság
munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. (Gt. 29. § (2) bek.)

10.2.: Cégjegyzés
10.2.1.: A gazdasági társaságot a társaság vezetı tisztségviselıje, valamint cégvezetıje (Gt.
32. §) írásban cégjegyzés útján képviseli. Ha törvény másképpen nem rendelkezik, az
ügyvezetı és a cégvezetı cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is –
önálló, az egyéb képviselık cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal
rendelkezı személy együttes aláírására van szükség. (Gt. 29. (3) bek.)
10.2.2.: Az önálló cégjegyzési joggal rendelkezı ügyvezetı, illetve cégvezetı esetében a
cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy
nyomtatott cégneve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzı által hitelesített
módon önállóan aláírja.
10.2.3.: Az ügyvezetı által együttes képviseleti és cégjegyzési joggal felruházott
munkavállalói esetében a cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt,
elınyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a képviseletre jogosult személyek neveiket
közjegyzı által hitelesített módon együttesen aláírják.
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XI.
Az osztalék
11.1.: A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyőlés által
felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl,
illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl arányos
hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésrıl döntı
taggyőlés idıpontjában a tagjegyzékben (Gt. 150. §) szerepel. (Gt.132. § (1) bek.) Az
eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani. (Gt. 132. § (3) bek.)

XII.
Záró rendelkezések
12.1.: A társaság tagja nem köteles törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékő
szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére (Gt. 119. § (1) bek.); illetve a társaság tagja nem
köteles a társaság veszteségeinek fedezésére pótbefizetést teljesíteni (Gt. 120. § (1) bek.).
12.2.: A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2007. július 1.

Az alapító aláírása:

Rácz Róbert, elnök
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Készítette és ellenjegyezte (Gt. 11. § (3) bek.) Debrecenben, 2007. július 1. napján:

Dr. Zeke László, ügyvéd
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173/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény
rendelkezéseire:
-

megalapítja – az egészségügyrıl szóló módosított 1997. évi CLIV. törvény 155. § (2)
bekezdés b) pontjában meghatározott – az egészségügyi szakellátást nyújtó kórház
mőködıképességének és fejlesztésének biztosítására irányuló közfeladat ellátására 2007.
július 1. napjával a határozat melléklete szerinti Alapító Okirattal a MEGYEI
EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaságot,

-

megbízza a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelısségő Társaság elsı ügyvezetıjének Dr. Ónodi-Szőcs Zoltánt 2007. július 1-tıl
2012. július 1-ig, 5 évi idıtartamra. Megbízási díját 2007. július 1-tıl 2007. november 30ig 1 Ft/hó összegben állapítja meg,

-

kinevezi a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelısségő Társaság elsı cégvezetıjének (az alapítás napjától a társasággal
munkajogviszonyban álló) Dr. Földi Enikıt 2007. július 1-tıl 2007. december 31-ig,
általános képviseleti jog és önálló cégjegyzési jog biztosításával. Megbízási díját 2007.
július 1-tıl 2007. november 30-ig 1 Ft/hó összegben állapítja meg,

-

kijelöli a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelısségő Társaság elsı felügyelı bizottsága tagjait 2007. július 1-tıl 2012. július 1-ig,
5 év idıtartamra,
Dr. Fülep Lászlót
Kovács Zoltánt
Makay Zsoltot
Ménes Andreát
Dr. Molnár Lászlót,
akik tevékenységüket díjazás nélkül látják el,

-

megválasztja a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító
Korlátolt Felelısségő Társaság elsı könyvvizsgálójának a Kállay-Mester Kft-t 2007.
július 1-tıl 2012. július 1-ig, 5 évi idıtartamra 100.000 Ft+Áfa/hó díjazással,
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biztosítja a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelısségő Társaság alapításához szükséges 3 millió Ft törzstıke összegét pénzbeli
betétként a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat 2007. évi költségvetésének általános
tartalék elıirányzata terhére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 30.
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173/2007. (VI. 29.) MÖK határozat melléklete

A
MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI
Vagyonkezelı
Korlátolt Felelısségő Társaság
Alapító Okirata
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Alapító okirat
amelyben az 1. pontban megjelölt Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény (Gt.) 167. § (1) bekezdése szerint alapít egyszemélyes korlátolt felelısségő társaságot
alapítson, a jelen alapító okirat (Gt. 167. § (2) bek.) elfogadásával, az alábbiak szerint:

I.
A társaság alapítója
1.1.: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Gt. 12. § (1) bek. b pont)
1.2.: Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54. (Gt. 12. § (1) bek. b pont)
1.3.: Az Alapító képviselıje: Rácz Róbert, elnök
1.4.: Az Alapító nyilvántartási száma: 372383-125409-3000-751115 (Gt. 12. § (1) bek. b
pont)

II.
A társaság cégneve, székhelye, telephelye
2.1.: A társaság cégneve: MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı
Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság (Gt. 12. § (1) bek. a pont)

és

2.2.: A társaság rövidített cégneve: MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Kft.
2.3.: A társaság székhelye: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. (Gt. 12. § (1) bek. a pont)
2.4.: A társaság telephelyei: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 3.
4026 Debrecen, Bethlen utca 11-17.
4024 Debrecen, Varga utca 1.
III.
A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei
A társaság tevékenységi köre a 9003/2002. (SK.6.) KSH közlemény szerinti TEÁOR ’03
alapján történt.
3.1.: Fıtevékenység (Gt. 12. § (1) bek. c pont):
70.12 Ingatlanforgalmazás
3.2.: Egyéb tevékenységi körök (Gt. 12. § (1) bek. c pont):
55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás
55.51 Munkahelyi étkeztetés
55.52 Közétkeztetés
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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70.32 Ingatlankezelés
74.15 Vagyonkezelés
75.30 Kötelezı társadalombiztosítás
3.3.: A társaság tevékenységét a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követıen kezdi meg
(Gt. 15. § (3) bek.).

IV.
A társaság mőködésének idıtartama
4.1.: A társaság határozatlan idıtartamra jön létre (Gt. 11. § (5) bek.; Gt. 12. § (1) bek. g
pont).

V.
A társaság törzstıkéje (jegyzett tıkéje)
5.1.: A társaság törzstıkéje (jegyzett tıkéje) 3.000.000,- Ft, azaz: Három-millió,- forint,
amely 3.000.000,- Ft, azaz: Három-millió,- forint készpénzbıl áll, amely a törzstıke 100 %-a;
nem pénzbeli hozzájárulás nincs (Gt. 12. § (1) bek. d pont; Gt. 13. §).
5.2.: A társaság törzstıkéje (jegyzett tıkéje) rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: Az
Alapító a 3.000.000,-Ft-ot, azaz: Három-millió,- forint teljes pénzbeli hozzájárulást az
alapításkor, a cégbírósághoz történı bejelentés elıtt befizeti (Gt. 12. § (1) bek. d pont; Gt.
167. § (3) bek.).

VI.
A tag törzsbetétje
6.1.: Az Alapító a Gt. 12. § (1) bek. h pontja, valamint a Gt. 113. § (1) bek. a pontja alapján
meghatározza, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat törzsbetétjének (Gt. 114. § (1)-(2)
bek.) összege: 3.000.000,- Ft, azaz: Három-millió,- forint; a törzsbetét összetétele: 3.000.000,Ft, azaz: Három-millió,- forint készpénz; nem pénzbeli hozzájárulás nincs.
6.2.: Az Alapítót az alapításkor törzsbetétjéhez igazodó mértékben megilletı szavazati jog
mértéke: 100 %, azaz: 300 szavazat (tízezer forintonként egy szavazat). (Gt. 12. § (1) bek. h
pont; 113. § (1) bek. b pont).

VII.
Üzletrész
7.1.: A társaság bejegyzését követıen a tag jogait és a társaság vagyonából ıt megilletı
hányadot az üzletrész testesíti meg (Gt. 121. § (1) bek.).
7.2.: Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg (Gt. 169. § (1) bek.).
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7.3.: Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstıke felemelése folytán
új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító
okiratot társasági szerzıdésre módosítani (Gt. 169. § (2) bek.).

VIII.
A társaság szervezete
8.1.: A legfıbb döntéshozó szerv, az Alapító
8.1.1.: Az alapítói határozat:
A taggyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt (írásban határoz:
Gt. 19. § (5) bek.) , és errıl a vezetı tisztségviselıt írásban értesíti (Gt. 168. § (1) bek.).
8.1.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a
törvény a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. A Gt. rendelkezései szerint az alábbi
kérdések tartoznak a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe (Gt. 141. § (2) bek.):
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) osztalékelıleg fizetésének elhatározása;
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) elıvásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elıvásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrıl;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezésérıl való határozat;
j) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása;
k) a felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával
köt;
n) a tagok, az ügyvezetık, a felügyelıbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesítése;
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történı megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elıkészítésérıl és az uralmi szerzıdés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerzıdés tervezetének jóváhagyása;
q) a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerzıdés módosítása;
s) a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) törzstıkeemelés esetén a tagok elsıbbségi jogának kizárása;
u) törzstıkeemelés során az elsıbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) törzstıke felemelésekor, illetve az elsıbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
w) törzstıke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés a taggyőlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
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8.1.3.: Az alapító kizárólagos tulajdonában lévı társaság esetében a jogszabályok és a jelen
alapító okirat által a taggyőlésre ruházott jogokat az alapító egy személyben gyakorolja, a
taggyőlés nem mőködik (Gt. 19. § (5) bek.). Az alapítói közgyőlés mőködésének rendjét a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.)
HBMÖK rendelete szabályozza. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 95/A. §
(8), (9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelıen az Alapító a hatáskörébe tartozó
- a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - döntés meghozatalát
megelızıen köteles a vezetı tisztségviselık, valamint a felügyelı bizottság véleményét
megismerni. Az alapító az érintettek véleményét, ajánlott levélben (vagy személyesen átvett
levélben) közölten, írásban kéri be, a vélemény közlésére határidıt megállapítva, oly módon,
hogy a kérés kézbesítésétıl számítottan legalább nyolc nap álljon rendelkezésére az
érintettnek véleményét írásba foglalni. Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése
rövid úton (pl. távbeszélı, fax, e-mail), ilyen esetben is a véleményt nyilvánító személy nyolc
napon belül köteles véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani.
A vezetı tisztségviselık, illetve a felügyelı bizottság tagjai véleményezési jogukat
személyenként gyakorolják, írásban, a véleménykéréstıl számított nyolc napon belül. Az
Alapító a vélemények megismerését követıen hozott döntéseirıl az érintetteket az Alapító a
döntések meghozatalát követıen nyomban, ajánlott levélben (vagy személyesen átvett
levélben) közölten írásban tájékoztatja.
Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító határozatával együtt - a döntés
meghozatalától számított harminc napon belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell
helyezni.
A fentiek figyelembe vételével hozott alapítói döntések meghozatalához kapcsolódó
közgyőlés mőködésének fıbb szabályai a következık:
- Az ügyvezetı kezdeményezésére, az alapítói közgyőlést annak elnöke,
akadályoztatása esetén az általa helyettesítıként megjelölt alelnök, írásbeli
meghívóval hívja össze, az alapító székhelyére.
- A meghívót és az írásbeli elıterjesztéseket a közgyőlés tagjainak és az ülésen
tanácskozási joggal résztvevıknek úgy kell kézbesíteni, hogy azt az ülés idıpontját
megelızıen legalább 5 nappal kézhez kapják.
- Az alapítói közgyőlés elnöke a megyei fıjegyzı közremőködésével gondoskodik a
jegyzıkönyv elkészítésérıl és a döntések végrehajtásában érintettek értesítésérıl.
8.1.4.: Az Alapító kizárólagos tulajdonában lévı társaság esetében a jogszabályok és a jelen
alapító okirat által a taggyőlésre ruházott jogokat az Alapító egy személyben gyakorolja (a
taggyőlés nem mőködik: Gt. 19. § (5) bek.), mindaddig, amíg a társaság több tulajdonúvá
válik, amely esetben a legfıbb döntéshozó szerv: a taggyőlés (Gt. 19. § (1) bek.) jogait maga
gyakorolja. Ez esetben a taggyőlés mőködésének rendje az alábbiak szerint alakul:
8.1.5.: A taggyőlés a határozatait ülésein hozza meg (Gt. 20. § (1) bek.). A taggyőlésen a
társaság tagjai, valamint – szavazati jog nélkül – a jogszabály vagy a társasági szerzıdés
rendelkezései alapján meghívottak vehetnek részt. A társaság minden tagja jogosult a
taggyőlés tevékenységében részt venni. (Gt. 19. § (2) bek.)
8.1.6.: A taggyőlést – ha törvény másként nem rendelkezik – az ügyvezetı hívja össze. (Gt.
143. § (1) bek.)
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8.1.7.: A taggyőlést a társaság székhelyére vagy telephelyére kell összehívni, ettıl eltérni csak
a tagok egyszerő szótöbbséggel hozott elızetes hozzájárulásával lehet. (Gt. 144. § (1) bek.)
8.1.8.: A taggyőlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és
a taggyőlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. (Gt. 144. § (2) bek.) A taggyőlés
szabályszerő összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi
tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. (Gt. 20. § (3) bek.)
8.1.9.: A taggyőlés a meghívóban nem szereplı kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a
taggyőlésén valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.
(Gt. 20. § (4) bek.)
8.1.10.: A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a törzstıke legalább fele vagy a leadható
szavazatok többsége képviselve van. (Gt. 142. § (2) bek.)
8.1.11.: A taggyőlésen a tagot közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt
meghatalmazással meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az
ügyvezetı, a cégvezetı, a felügyelıbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. (Gt. 142. § (1)
bek.)
8.1.12.: Ha a taggyőlés nem volt határozatképes, a taggyőlés és a megismételt taggyőlés
között legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyőlés
az eredeti napirenden szereplı ügyekben a jelenlevık által képviselt törzstıke, illetve
szavazati jog mértékétıl függetlenül határozatképes. (Gt. 142. § (3) bek.)
8.1.13.: A taggyőlés határozatait – ha törvény vagy az alapító okirat eltérıen nem rendelkezik
– a jelen lévı tagok (részvényesek) szavazatainak egyszerő többségével hozza meg. (Gt. 20. §
(6) bek.)
8.1.14.: A társasági szerzıdés módosításához – ha a törvény eltérıen nem rendelkezik – a
taggyőlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (Gt. 152. §.)
8.1.15.: A tagok társasági szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új
kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a
taggyőlés egyhangú határozatára van szükség. (Gt. 153. §.)
8.1.16.: Ha a társaság tagja törvény vagy a társasági szerzıdés rendelkezései szerint valamely
ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben történı határozathozatal során a
határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál
nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelısség alól mentesít, vagy a
gazdasági társaság rovására másfajta elınyben részesít, az, akivel a határozat szerint
szerzıdést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló
társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszőnésére a határozat
vonatkozik. (Gt. 20. § (5) bek.)
8.1.17.: A társaság tagjának a forintban kifejezett és tízezerrel maradék nélkül osztható
törzsbetétjéhez (Gt. 114. § (4) bek.) igazodik a szavazati joga, akként, hogy tízezer
forintonként egy szavazat illeti meg (Gt. 12. § (1) bek. h pont; 113. § (1) bek. b pont).
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8.1.18.: A taggyőlésrıl az ügyvezetı jegyzıkönyvet készít. A jegyzıkönyv tartalmazza a
taggyőlés helyét és idejét, a jelenlévıket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét,
továbbá a taggyőlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az
azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy
az abban részt nem vevıket. (Gt. 146. § (1) bek.) A jegyzıkönyvet az ügyvezetı és egy – a
taggyőlésen jelenlevı, hitelesítınek megválasztott – tag írja alá. (Gt. 146. § (2) bek.)
8.1.19.: Az ügyvezetı a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet
(határozatok könyve), amelyet - a társasági szerzıdés eltérı rendelkezése hiányában - a
társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetınek a határozatokat azok meghozatala után
haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. (Gt. 146. § (3) bek.)
8.1.20.: A jegyzıkönyvbe, valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az
azokban foglaltakról az ügyvezetı által hitelesített másolatot kérhet. (Gt. 146. § (4) bek.)

8.2.: Az ügyvezetés
Vezetı tisztségviselı, az ügyvezetı
8.2.1.: A társaság ügyvezetését a társaság ügyvezetıje látja el. Ügyvezetésnek minısül a
társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek
törvény vagy a társasági szerzıdés alapján nem tartoznak a társaság legfıbb szervének vagy
más társasági szervnek a hatáskörébe (Gt. 21. § (1) bek.).
8.2.2.: Az ügyvezetıt ezen minıségében megilletı jogokra és az ıt terhelı kötelezettségekre a
Gt. rendelkezései irányadóak azzal, hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
megbízási szerzıdésre vonatkozó szabályait kell megfelelıen alkalmazni. Vezetı
tisztségviselı ezen megbízatását munkaviszonyban nem láthatja el. (Gt. 22. § (2) bek.)
8.2.3.: Az ügyvezetı feladatát önállóan látja el. E minıségében csak a jogszabályoknak, a
társasági szerzıdésnek, valamint a társaság legfıbb szerve határozatainak van alávetve. Az
egyedüli tag (Alapító) az ügyvezetı részére írásban utasítást adhat, amelyet az üygvezetı
végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelısség alól. (Gt. 22. §
(3)-(4) bek.)
8.2.4.: A társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett
jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben elıírt más
adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezetı kötelezettsége. (Gt. 26. § (1) bek.)
8.2.5.: A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezetı
gyakorolja. (Gt. 28. § (1) bek.)
8.2.6.: Az ügyvezetı a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet (Gt. 150. § (1)
bek.). A tagjegyzéken fel kell tüntetni (Gt. 150. § (2) bek.):
a) valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét;
b) a közös tulajdonban lévı üzletrész (Gt. 122. §) esetén az egyes tulajdonosok és a
közös képviselı nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét;
c) a törzstıke mértékét;
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d) a társasági szerzıdésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra,
valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.
A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az
üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy
bevonását az ügyvezetınek át kell vezetnie a tagjegyzéken (Gt. 150. § (3) bek.).
Az ügyvezetı köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok
megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani (Gt. 150. § (4) bek.).
8.2.7.: Az ügyvezetıre vonatkozó összeférhetetlenségi és felelısségi szabályokra a Gt. 23. §ában, a 25. §-ában, a 27. §-ában és a 30. §-ában foglalt elıírásokat alkalmazni kell.
Eszerint nem lehet a társaság ügyvezetıje:
- akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
- akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya
alatt,
- akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt
az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban,
- aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való
törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı
volt, a törlést követı két évig.
Eszerint a társaság ügyvezetıje:
- nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével) a társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként
megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont],
- nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági
társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve
ehhez hozzájárul,
- nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], valamint élettársa) a társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,
kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi,
- nem választható meg (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint
élettársa) a társaságnál a felügyelıbizottság tagjává,
- a Gt. 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági
társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár
bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel
szemben.
Eszerint a társaság ügyvezetıje:
-

köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megırizni,
köteles a tag (Alapító) kérésére a társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a társaság
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni (ha a Gt. másként nem
rendelkezik).
Eszerint a társaság ügyvezetıje:
- az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal - és ha a Gt.
kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek
ellátni. A vezetı tisztségviselık a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a
gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a
gazdasági társaság legfıbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési
kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért (Gt. 30. § (2)
bek.).
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8.2.8.: Megszőnik a vezetı tisztségviselıi jogviszony (Gt. 31. § (1) bek.):
a) a megbízás idıtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) ha a tisztségviselı meghal,
f) külön törvényben meghatározott esetben.
8.2.9.: A vezetı tisztségviselı tisztségérıl bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági
társaság mőködıképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétıl számított
hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfıbb szerve az új
vezetı tisztségviselı megválasztásáról e határidı elteltét megelızıen gondoskodott, illetve
gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezetı tisztségviselı a
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles
részt venni. (Gt. 31. § (2) bek.)
8.2.10.: A társaság elsı, az Alapító által kijelölt (Gt. 12. § (1) bek. f pont) ügyvezetıje:
Név: ……………………………………………….
Született: …………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………..
Lakcím: ………………………………………………
8.2.11.: Az ügyvezetıi megbízatás határozott idıre, öt év idıtartamra szól (Gt. 24. § (1) bek.).
Az ügyvezetı számára a jelen alapító okirat lehetıvé teszi, hogy egyidejőleg vezetı
tisztségviselı legyen a VESZ Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaságnál (4024
Debrecen, Füvészkert u. 4.), figyelemmel a Gt. 25. § (1) bekezdésében foglaltakra.
A megbízatás kezdı idıpontja: 2007. július 1.
A megbízatás lejárta: 2012. július 1.

A cégvezetı
8.2.12.: Az Alapító az ügyvezetı tevékenységének segítése érdekében cégvezetı
kinevezésérıl határoz. A cégvezetı olyan munkavállaló, aki a vezetı tisztségviselık
rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos mőködését. A cégvezetı feladatkörében
a társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezetı tevékenysége nem
érinti a vezetı tisztségviselık társasággal szembeni Gt. 30. §-a szerinti felelısségét. (Gt. 32. §
(1) bek.)
8.2.13.: A cégvezetı részére az Alapító általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot
biztosít. A cégvezetı képviseleti jogát másra nem ruházhatják át. (Gt. 32. § (4) bek.)
8.2.14.: A cégvezetıre a Gt. 23. §-ában, a 25. §-ában és a 27. §-ában foglalt elıírásokat
megfelelıen alkalmazni kell (Gt. 32. § (3) bek.).
Eszerint nem lehet a társaság cégvezetıje:
- akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
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-

akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya
alatt,
- akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt
az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban,
- aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való
törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı
volt, a törlést követı két évig.
Eszerint a társaság cégvezetıje:
- nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével) a társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként
megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont],
- nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági
társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve
ehhez hozzájárul,
- nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], valamint élettársa) a társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,
kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi,
- nem választható meg (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint
élettársa) a társaságnál a felügyelıbizottság tagjává,
- a Gt. 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági
társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár
bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel
szemben.
Eszerint a társaság cégvezetıje:
- köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megırizni,
- köteles a tag (Alapító) kérésére a társaság ügyeirıl felvilágosítást adni, a társaság
üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetıvé tenni (ha a Gt. másként nem
rendelkezik),

8.2.15.: A társaság elsı, az Alapító által kinevezett (Gt. 32. § (1) bek.) cégvezetıje:
Név: …………………………………………………………………………………………….
Született: ………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
A cégvezetıi megbízatás határozott idıre, 2007. július 1. napjáról 2007. december 31. napjáig
szól.

IX.
A társaság tevékenységének ellenırzése
9.1.: A Felügyelıbizottság
9.1.1.: Az Alapító a társaság ügyvezetésének ellenırzése céljából felügyelıbizottság
létrehozását írja elı. (Gt. 33. § (1) bek.) A felügyelıbizottság öt tagból áll. (Gt. 34. § (1) bek.)
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9.1.2.: A felügyelıbizottság testületként jár el. A felügyelıbizottság tagjai sorából választ
elnököt. A felügyelıbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van; határozatát
a jelenlévık egyszerő szótöbbségével hozza. (Gt. 34. § (2) bek.)
9.1.3.: A felügyelıbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni. A felügyelıbizottság tagját e
minıségében a gazdasági társaság tagja, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A
felügyelıbizottság tagjai a társaság taggyőlésén tanácskozási joggal vehetnek részt. (Gt. 34. §
(3) bek.)
9.1.4.: A felügyelıbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság
legfıbb szerve (alapításkor a taggyőlés jogait gyakorló Alapító) hagy jóvá. (Gt. 34. § (4) bek.)
9.1.5.: A számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfıbb szerve
(egyszemélyes tulajdon esetén a taggyőlés jogait gyakorló tag) csak a felügyelıbizottság
írásbeli jelentésének birtokában határozhat. (Gt. 35. § (3) bek.)
9.1.6.: A felügyelıbizottság tagjaira a Gt. 23. §-ában, a 24. §-ában, 25. §-ában, a 27. § (1)
bekezdésében és a 31. §-ában foglalt elıírásokat megfelelıen alkalmazni kell (Gt. 36. § (3)
bek.).
Eszerint nem lehet a társaság felügyelıbizottságának tagja:
- akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
- akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya
alatt,
- akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt
az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági társaságban,
- aki gazdasági társaságnak a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való
törlését megelızı naptári évben a törölt gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı
volt, a törlést követı két évig.
Eszerint a társaság felügyelıbizottságának tagja:
- nem szerezhet részesedést (a nyilvánosan mőködı részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével) a társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként
megjelölı más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont],
- nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági
társaság társasági szerzıdése lehetıvé teszi vagy a gazdasági társaság legfıbb szerve
ehhez hozzájárul,
- nem köthet a saját nevében vagy javára (sem ı, sem közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], valamint élettársa) a társaság fıtevékenysége körébe tartozó ügyleteket,
kivéve, ha ezt a társasági szerzıdés megengedi,
- nem lehet a felügyelıbizottság tagja (nem választható meg), ha közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a társaság vezetı tisztségviselıje,
- a Gt. 25. § (1)-(4) bekezdésében foglalt szabályok megszegésével a gazdasági
társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár
bekövetkeztétıl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetı tisztségviselıvel
szemben.
Eszerint a társaság felügyelıbizottságának tagja:
- köteles a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megırizni.
Eszerint megszőnik a felügyelıbizottsági tagság:
- a megbízás idıtartamának lejártával,
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visszahívással,
törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
lemondással,
ha a tisztségviselı meghal,
külön törvényben meghatározott esetben.

9.1.7.: A felügyelıbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint –
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az
ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. (Gt. 36. § (4) bek.)
9.1.8.: A társaság elsı, az Alapító által kijelölt (Gt. 12. § (1) bek. f pont) felügyelıbizottsági
tagjai:
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………
Név: ……………………………………………………
Született: ……………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………

9.1.9.: A felügyelıbizottsági tagsági megbízatás határozott idıre, öt év idıtartamra szól (Gt.
24. § (1) bek.).
A megbízatás kezdı idıpontja: 2007. július 1.
A megbízatás lejárta: 2012. július 1.
9.2.: A könyvvizsgáló
9.2.1: Könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat
elvégzésérıl, és ennek során annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli
törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós
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képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl. (Gt. 40. §
(1) bek.)
9.2.2.: A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe
betekinthet, a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzıdéseit
megvizsgálhatja. (Gt. 43. § (1) bek.)
9.2.3.: A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot
megırizni. (Gt. 43. § (4) bek.)
9.2.4.: A gazdasági társaság legfıbb szerve (alapításkor a taggyőlés jogait gyakorló Alapító)
megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a könyvvizsgálóval kötendı
szerzıdés lényeges elemeinek tartalmát. (Gt. 41. § (1) bek.)
9.2.5.: A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely
feladata tárgyilagos és független módon történı ellátását veszélyeztetheti. (Gt. 40. § (2) bek.)
9.2.6.: Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá
a társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e
jogviszonya, illetve minısége fennállta idején, valamint annak megszőnésétıl számított
három évig. (Gt. 41. § (5) bek.)
9.2.7.: A társaság elsı, az Alapító által kijelölt (Gt. 12. § (1) bek. f pont) könyvvizsgálója,
határozott, öt éves idıtartamra (Gt. 42. § (1) bek.):
Név: ………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………….
Lakcíme: ………………………………………….
akit a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékbe
……………………… szám alatt jegyeztek be (Gt. 41. § (3) bek.). A megválasztott
könyvvizsgáló a jogszabályi feltételeknek mindenben maradéktalanul megfelel,
összeférhetetlenségi korlátozás vagy kizáró ok alá nem esik, a könyvvizsgálói tisztséget külön
íven szövegezett nyilatkozatával elfogadta.

X.
Cégjegyzés, képviselet
Figyelemmel a Gt. 12. § (1) bek. e) pontjára az Alapító az alábbiakban határozza meg a
képviselet és a cégjegyzés módját.
10.1.: Képviselet
10.1.1.: A társaságot törvényes képviselıként a vezetı tisztségviselı (a jelen társaságot
alapításkor az ügyvezetı) képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és
más hatóságok elıtt (Gt. 29. § (1) bek.), tekintettel arra, hogy a korlátolt felelısségő társaság
ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét ügyvezetı látja el (Gt. 21. § (3) bek.;
Gt. 149. §).
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10.1.2.: Az ügyvezetı tevékenységét segítendı cégvezetı is képviseli a társaságot (az
ügyvezetı rendelkezései alapján), az Alapító döntésének megfelelıen általános képviseleti és
önálló cégjegyzési joggal. (Gt. 32. § (1) bek.; (4) bek.)
10.1.3.: Az ügyvezetı az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság
munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. (Gt. 29. § (2) bek.)

10.2.: Cégjegyzés
10.2.1.: A gazdasági társaságot a társaság vezetı tisztségviselıje, valamint cégvezetıje (Gt.
32. §) írásban cégjegyzés útján képviseli. Ha törvény másképpen nem rendelkezik, az
ügyvezetı és a cégvezetı cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is –
önálló, az egyéb képviselık cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal
rendelkezı személy együttes aláírására van szükség. (Gt. 29. (3) bek.)
10.2.2.: Az önálló cégjegyzési joggal rendelkezı ügyvezetı, illetve cégvezetı esetében a
cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt, elınyomott vagy
nyomtatott cégneve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzı által hitelesített
módon önállóan aláírja.
10.2.3.: Az ügyvezetı által együttes képviseleti és cégjegyzési joggal felruházott
munkavállalói esetében a cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, elıírt,
elınyomott vagy nyomtatott cégneve fölé a képviseletre jogosult személyek neveiket
közjegyzı által hitelesített módon együttesen aláírják.

XI.
Az osztalék
11.1.: A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyőlés által
felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl,
illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl arányos
hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésrıl döntı
taggyőlés idıpontjában a tagjegyzékben (Gt. 150. §) szerepel. (Gt.132. § (1) bek.) Az
eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani. (Gt. 132. § (3) bek.)

XII.
Záró rendelkezések
12.1.: A társaság tagja nem köteles törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékő
szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére (Gt. 119. § (1) bek.); illetev a társaság tagja nem
köteles a társaság veszteségeinek fedezésére pótbefizetést teljesíteni (Gt. 120. § (1) bek.).
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12.2.: A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról
szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi
viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2007. július 1.

Az alapító aláírása:

Rácz Róbert, elnök
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Készítette és ellenjegyezte (Gt. 11. § (3) bek.) Debrecenben, 2007. július 1. napján:
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174/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-a, valamint
43-44. §-ai alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán a KENÉZY KÓRHÁZ
Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft-ben és a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI
Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft-ben ügyvezetıi tisztséget töltsön be.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 30.

175/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasítja a KENÉZY KÓRHÁZ
Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ügyvezetıjét, hogy a
Kenézy Gyula
Kórház
–
Rendelıintézet
közalkalmazottai
részére
tegyen
továbbfoglalkoztatási ajánlatot arra vonatkozóan, hogy a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet
Egészségügyi Szolgáltató Kft., mint új munkáltató a közalkalmazottat továbbfoglalkoztatja a
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § és 25/B. §ai alapján.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán, a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetıje
2007. október 30.

176/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társasággal – az egészségügyrıl szóló módosított 1997. évi CLIV. törvény 155. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott – egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges
szakmai feltételek biztosítására irányuló közfeladat átadására vonatkozó megállapodást köt a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 30.
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176/2007. (VI. 29.) MÖK határozat melléklete

FELADATÁTADÁSI SZERZİDÉS

amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09) képviseletében: Rácz Róbert, a megyei
közgyőlés elnöke, továbbiakban: átadó)
másrészrıl a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság (székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26, képviseletében:
Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán ügyvezetı, a továbbiakban: továbbiakban: átvevı) között – a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja
alapján – alulírott napon a következık szerint:

1. Az átadó az egészségügyrıl szóló módosított l997. évi CLIV. törvény 155. § (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai
feltételek biztosítására irányuló önkormányzati közfeladat ellátási kötelezettségét – az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény
2. § (3) bekezdése alapján – az átvevı útján biztosítja.
2. Az átvevı az 1. pontban meghatározott feladat ellátását – az ellátási kötelezettség
maradéktalan érvényesítésére figyelemmel – vállalja.
3. A feladatátadási szerzıdés – a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet, mint költségvetési
szerv megszüntetését követıen – 2007. december 1. napjától határozatlan idıtartamra jön
létre.
4. A felek – a szerzıdés teljesítése érdekében – kötelesek egymással folyamatosan
együttmőködni, tájékozatni a másik felet minden olyan tényrıl, adatról, körülményrıl,
amely a feladatellátást érinti.
5. Az átvevı köteles a feladatellátást érintı vonatkozó jogszabályokat, szabványokat,
hatósági, szakhatósági és mőszaki elıírásokat betartani, a mőködés megkezdése elıtt a
szükséges engedélyeket beszerezni, indokolt esetén azok meghosszabbításról
gondoskodni. Az átvevı kijelenti, hogy rendelkezik az egészségügyi szakellátási feladat
ellátásához szükséges engedélyekkel.
6. Az átvevı az 1. pontban meghatározott feladat ellátását a felek között létrejött
vagyonkezelési szerzıdésben meghatározott vagyoni kör (ingók) figyelembevételével
biztosítja.
7. A feladatátadási szerzıdés megszőnik:
- az átvevı jogutód nélküli megszőnésével,
- a szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése esetén,
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8. Rendes felmondás esetén a felmondási idı 6 hónap.
Súlyos szerzıdésszegésnek minısül a jelen szerzıdésben, valamint a vonatkozó
jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése.
9. A jelen szerzıdés létét vagy tartalmát érintı bárminemő jog- vagy akaratnyilatkozat
írásbeli formához kötött.
10. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Az átvevı kijelenti, hogy jelen szerzıdés aláírásának napján részérıl, a szerzıdés
megkötését kizáró körülmény nem áll fenn.
12. A szerzıdés kettı számozott oldalból áll, 4 eredeti példányban készült, melybıl 2 példány
az átvevıt, 2 példány az átadót illet.
A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt, jóváhagyólag aláírták, és egyidejőleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.

Debrecen, 2007…………….

_____________________________
átadó

____________________________
átvevı

Ellenjegyezte:

_____________________________
átadó

____________________________
átvevı
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177/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő
Társasággal – az egészségügyrıl szóló módosított 1997. évi CLIV. törvény 155. § (2)
bekezdés b) pontjában meghatározott – a kórház mőködtetésének és fejlesztésének
biztosítására irányuló közfeladat átadására vonatkozó megállapodást köt a határozat
melléklete szerinti tartalommal.
A közgyőlés felkéri elnökét a megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 30.

177/2007. (VI. 29.) MÖK határozat melléklete

FELADATÁTADÁSI SZERZİDÉS

amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09) képviseletében: Rácz Róbert, a megyei
közgyőlés elnöke, továbbiakban: átadó)
másrészrıl a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelısségő Társaság (székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26, képviseletében:
Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán ügyvezetı, a továbbiakban: átvevı) között – a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja
alapján – alulírott napon a következık szerint:

1. Az átadó az egészségügyrıl szóló módosított l997. évi CLIV. törvény 155. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott, az egészségügyi szakellátást nyújtó kórház
mőködıképességét és fejlesztését biztosító önkormányzati közfeladat ellátási
kötelezettségét – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII.
törvény 2. § (3) bekezdése alapján – az átvevı útján biztosítja.
2. Az átvevı az 1. pontban meghatározott feladat ellátását – az ellátási kötelezettség
maradéktalan érvényesítésére figyelemmel – vállalja.
3. A feladatátadási szerzıdés – a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet, mint költségvetési
szerv megszüntetését követıen – 2007. december 1. napjától határozatlan idıtartamra jön
létre.
4. A felek – a szerzıdés teljesítése érdekében – kötelesek egymással folyamatosan
együttmőködni, tájékozatni a másik felet minden olyan tényrıl, adatról, körülményrıl,
amely a feladatellátást érinti.
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5. Az átvevı köteles a feladatellátást érintı vonatkozó jogszabályokat, szabványokat,
hatósági, szakhatósági és mőszaki elıírásokat betartani, a mőködés megkezdése elıtt a
szükséges engedélyeket beszerezni, indokolt esetén azok meghosszabbításról
gondoskodni.
Az átvevı kijelenti, hogy rendelkezik az egészségügyi szakellátási feladat ellátásához
szükséges engedélyekkel.
6. Az átvevı az 1. pontban meghatározott feladat ellátását a felek között létrejött
vagyonkezelési szerzıdés és üzemeltetési szerzıdésben meghatározott vagyoni kör
(ingatlan, építmény, ingók) figyelembevételével biztosítja.
7. A feladatátadási szerzıdés megszőnik:
- az átvevı jogutód nélküli megszőnésével,
- a szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése esetén,
- a szerzıdés rendes vagy súlyos szerzıdésszegés esetén
felmondásával.

azonnali

hatályú

8. Rendes felmondás esetén a felmondási idı 6 hónap.
Súlyos szerzıdésszegésnek minısül a jelen szerzıdésben, valamint a vonatkozó
jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése.
9. A jelen szerzıdés létét vagy tartalmát érintı bárminemő jog- vagy akaratnyilatkozat
írásbeli formához kötött.
10. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. Az átvevı kijelenti, hogy jelen szerzıdés aláírásának napján részérıl, a szerzıdés
megkötését kizáró körülmény nem áll fenn.
12. A szerzıdés kettı számozott oldalból áll, 4 eredeti példányban készült, melybıl 2 példány
az átvevıt, 2 példány az átadót illet.
A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt, jóváhagyólag aláírták, és egyidejőleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.

Debrecen, 2007…………….

_____________________________
átadó

____________________________
átvevı

Ellenjegyezte:

_____________________________
átadó

____________________________
átvevı
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178/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 80/A. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévı KENÉZY
KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság részére a
határozat mellékletét képezı - a megyei önkormányzat és a KENÉZY KÓRHÁZ
Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. közötti - vagyonkezelıi szerzıdésben
meghatározott vagyon tekintetében kijelöléssel vagyonkezelıi jogot biztosít, egyben a
vagyonkezelıi szerzıdést elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét arra, hogy gondoskodjon a szerzıdés mellékleteinek 2007.
október 31-ei fordulónappal való elkészítésérıl, valamint a vagyonkezelıi jog értékének
megállapításáról, és azoknak a közgyőlés novemberi ülésére történı elıterjesztésérıl.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 30.
2007. október 31. a szerzıdés mellékleteinek elkészítése

178/2007. (VI. 29.) MÖK határozat melléklete

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09) képviseletében: Rácz Róbert, a megyei
közgyőlés elnöke, a továbbiakban: megyei önkormányzat)
másrészrıl a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság (székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26, képviseletében:
Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán ügyvezetı, a továbbiakban: vagyonkezelı) között – a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 80/A. § - 80/B. §-ai, valamint az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § - 105/D. §-ai,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról,
valamint a beruházások rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet
5/A. § - 5/C. §-ai alapján – alulírott napon a következık szerint:

1. A megyei önkormányzat – a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 70. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, az alapellátást meghaladó
egészségügyi szakellátási kötelezı feladat ellátása érdekében – az egészségügyrıl szóló
módosított l997. évi CLIV. törvény 155. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, az
egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek biztosítására irányuló
önkormányzati közfeladat átadásával egyidejőleg kijelöli a vagyonkezelıt – jelen
szerzıdésben meghatározott vagyoni kör tekintetében – vagyonkezelıi feladatok
ellátására.
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2. A vagyonkezelı az 1. pontban meghatározott önkormányzati közfeladat ellátását vállalja,
a kijelölést elfogadja.
3. A közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelı által kezelt vagyoni kör felsorolását és
értékét jelen szerzıdés 1. számú melléklete tartalmazza.
4. A kezelt vagyon elemeit tartalmazó tételes vagyonleltár jelen szerzıdés 2. számú
mellékletét képezi.
5. A vagyonkezelıi jog vagyonkezelı általi megszerzése ingyenesen történik, határozatlan
idıtartamra.
6. A vagyonkezelıi szerzıdés 2007. december 1. napjától jön létre. Az ingatlanra vonatkozó
vagyonkezelıi jog az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéssel jön létre, a
vagyonkezelıt azonban a vagyonkezelési szerzıdés megkötésének idıpontjától kezdve
megilletik a vagyonkezelı jogai és terhelik kötelezettségei. A vagyonkezelıi jog ingatlannyilvántartásba való bejegyeztetése a vagyonkezelı kötelezettsége, aki a jogerıs
földhivatali határozat másolatát – annak kézhezvételét követıen – 30 napon belül köteles
a megyei önkormányzatnak megküldeni. Az ezzel kapcsolatos költségeket a vagyonkezelı
viseli.
7. A megyei önkormányzat a kezelt vagyont teljes terjedelmében, megosztás nélkül adja a
vagyonkezelı kezelésébe.
8. A vagyonkezelıt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai
(pl.: a kezelt vagyon birtoklása, használata, hasznai szedése) és terhelik kötelezettségei –
ideértve a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény könyvvezetési és beszámoló-készítési
kötelezettséget is – azzal, hogy a kezelt vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg,
illetve a vagyonkezelıi jogot harmadik személy részére nem ruházhatja át.
9. A vagyonkezelı az 1. pontban meghatározott kötelezıen ellátandó önkormányzati
közfeladaton kívül egyéb tevékenységeket – vállalkozási tevékenységet – csak a
közfeladat sérelme nélkül végezhet, feladatai ellátásához alvállalkozók, illetıleg
közremőködık igénybevételére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozó, illetve harmadik
személy eljárásáért a vagyonkezelı úgy felel, mint a sajátjáért.
A kezelt vagyonnal való vállalkozás minden olyan jövedelemszerzı céllal folytatott,
üzletszerő gazdasági tevékenység, amelyet a vagyonkezelı a rá irányadó jogszabályok
szerint végezhet.
10. A vagyonkezelı a kezelt vagyon egyes elemeinek bérbe- vagy használatba adása esetén,
jelen vagyonkezelési szerzıdésben foglalt jogok és kötelezettségek figyelembevételével,
külön szerzıdés keretében állapodik meg a bérlıvel
11. A kezelt vagyont értékesíteni, arra zálogjogot illetve haszonélvezeti jogot alapítani
kizárólag a megyei önkormányzat jogosult. A kezelt vagyon bármilyen más módon
történı megterheléséhez a megyei önkormányzat döntése szükséges.
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12. A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyonnal mérhetıen eredményesen köteles
gazdálkodni, a vagyon értékét megırizni, a közszolgáltatás jellegéhez igazodóan bıvíteni
köteles.
Eredményes gazdálkodásnak minısül többek között a vagyonkezelésbe vett
vagyontárgyak értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás,
beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem.
13. A vagyonkezelı a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni
eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelı mértékben köteles gondoskodni,
illetıleg e célokra az értékcsökkenésnek megfelelı mértékő forrást eredménytartalékból
képzett lekötött tartalékba helyezni.
14. A vagyonkezelı vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, mőködtetésébıl származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani
oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó
bevételeitıl, illetve költségeitıl és ráfordításaitól egyértelmően elhatárolható legyen. Ha a
vagyonkezelı a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen
végzi, akkor a használatból, mőködtetésbıl származó bevételeit, közvetlen költségeit és
ráfordításait köteles elkülöníteni.
15. A vagyonkezelı a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeirıl olyan elkülönített
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és
nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett
változásokat. A vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközei után
elszámolt és elkülönítetten nyilvántartott értékcsökkenésnek megfelelı összeget a
vagyonkezelésébe vett vagyon pótlására, bıvítésére, a kezelt vagyon felújítására fordítani.
16. A vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben
megtérülı értékcsökkenés összegének felhasználásáról, a vagyontárgyak hasznosításáról,
állapotának tárgyévi változásáról évente, a tárgyévet követı minden év február 15-ig
beszámolót készíteni. A beszámolót megyei közgyőlés elnöke a zárszámadási rendelet
tervezettel egyidejőleg terjeszti a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés elé. A vagyonkezelı
felel a beszámoló adatainak hitelességéért, naprakészségéért.
17. A vagyonkezelı a fentiektıl függetlenül is kijelenti, hogy az általa vállalt kötelezettségek
pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, illetve vállalja ennek rendelkezésre állását a
vagyonkezelıi jog fennállásáig.
18. A vagyonkezelı a kezelt vagyonnal semminemő olyan tevékenységet nem gyakorolhat és
gyakoroltathat – ide nem értve az önkormányzati közfeladat ellátásából fakadó mőködését
– és a kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyak tekintetében semminemő olyan
kötelezettséget nem vállalhat, amely annak vagy azoknak forgalmi értékét csökkenti.
19. A vagyonkezelı – a szerzıdés teljesítése érdekében – köteles a megyei önkormányzattal
folyamatosan együttmőködni, amely kötelezettség kiterjed a szerzıdés megszőnését
követıen, az elszámolás idıszakára is.
20. A vagyonkezelı köteles a kezelt vagyont érintı vonatkozó jogszabályokat, szabványokat,
hatósági, szakhatósági és mőszaki elıírásokat betartani.
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21. A vagyonkezelı köteles viselni a kezelt vagyonhoz kapcsolódó közterheket, teljesíteni az
államháztartás alrendszereivel szemben fennálló, a kezelt vagyonhoz kapcsolódó fizetési
kötelezettségeit.
22. A vagyonkezelı a vagyonkezelési szerzıdés tartama alatt haladéktalanul, legkésıbb a tény
felmerülésétıl számított 5 munkanapon belül, írásban köteles tájékoztatni a megyei
önkormányzatot, ha
a) ellene csıd- vagy felszámolási eljárás indul,
b) végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszőntetésre
irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre kerül sor,
c) köztartozása több mint 30 napja lejárttá vált,
d) mindazokról a változásokról, amelyek a szerzıdés olyan részét érintik, amelyek
megváltoztatása esetén szerzıdéskötésre nem került volna sor.
23. A vagyonkezelı 5 munkanapon belül köteles írásban bejelenteni, ha adataiban változás
következik be.
24. A vagyonkezelı köteles a megyei önkormányzat elızetes, írásbeli hozzájárulását kérni és
az alapján eljárni a vagyonkezelésében lévı ingatlannal kapcsolatos, az ingatlannyilvántartást érintı ügyekben (különös tekintettel az ingatlan megosztására, harmadik
személy javára szóló, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetı jogok létesítésére,
mővelési ág megváltoztatására).
25. A megyei önkormányzat jogosult a kezelt vagyonnal történı gazdálkodás tulajdonosi
ellenırzésére, különös tekintettel a fenntartásra és üzemeltetésre vonatkozó elıírások
betartására, a fenntartási, felújítási, karbantartási, állagvédelmi munkák teljesítésére és a
gazdálkodás eredményességére.
26. A tulajdonosi ellenırzés során az ellenırzést végzı személy jogosult a vagyonkezelés
alatt álló vagyonba tartozó ingatlanba, annak helyiségeibe belépni, az ellenırzés tárgyához
kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba
– a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi elıírások betartásával –
betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, ill. tanúsítványt készíttetni, a vagyonkezelı
vezetıjétıl írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.
27. Az ellenırzést végzı személy köteles a tulajdonosi ellenırzési tevékenységének
megkezdésérıl az ellenırzött szervezet vezetıjét, az ellenırzés megkezdése elıtt legalább
5 munkanappal tájékoztatni, megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen
írásba foglalni, és azokat elegendı és megfelelı bizonyítékkal alátámasztani, amennyiben
a tulajdonosi ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel,
haladéktalanul jelentést tenni az ellenırzést elrendelınek, vizsgálati jelentést készíteni, a
vizsgálati jelentést az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjének megküldeni.
28. A vagyonkezelı jogosult az ellenırzési cselekményeknél jelen lenni, az ellenırzés
megállapításait megismerni, a jelentésre észrevételt tenni.

892.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

8. szám

29. A vagyonkezelı köteles az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, abban együttmőködni, az
ellenırzést végzı részére szóban, vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációba a betekintést biztosítani, az ellenırzést végzı
kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességérıl nyilatkozni, az ellenırzés
zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, az ellenırzés
megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseirıl az önkormányzatot tájékoztatni.
30. A megyei önkormányzat külön írásbeli nyilatkozatban járul hozzá a vagyonkezelıi jog
ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéséhez, a szerzıdés aláírásával egyidejőleg.
31. A megyei önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulási kérelmekkel kapcsolatban jogosult a
vagyonkezelıtıl pótlólagos információkat kérni. A megyei önkormányzat köteles a
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról vagy annak megtagadásáról ingatlan-nyilvántartási
ügyben 30, építési ügyben 60 napon belül nyilatkozni, mely határidık a kérelem
kézhezvételétıl számítandók. A tulajdonosi hozzájárulása kizárólag írásban érvényes.
32. A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerően, az általában
elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettségének megszegésével
okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelısséggel.
33. A kezelt vagyon mőködtetése során a harmadik személynek okozott károkért a
vagyonkezelı felel.
34. A vagyonkezelınek a kezelt vagyont érintı vagyonvesztés esetén pótlási kötelezettsége
van. A pótlás idıtartamára és módjára vonatkozóan a felek külön megállapodást kötnek.
35. A vagyonkezelı vagyonkezelıi joga megszőnik:
- az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,
- a vagyonkezelı jogutód nélküli megszőnésével,
- vagyonkezelési szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése esetén,
- a vagyonkezelési szerzıdés rendes vagy rendkívüli felmondásával.
36. A vagyonkezelési szerzıdést a felek rendes felmondással megszüntethetik. A felmondási
idı 6 hónap.
37. A megyei önkormányzat felmondhatja a szerzıdést kivételesen indokolt esetben
rendkívüli felmondással is, a felmondási idı 2 hónap.
38. A megyei önkormányzat a vagyonkezelési szerzıdést rendkívüli felmondással akkor
szüntetheti meg ha a vagyonkezelı:
- a jelen szerzıdésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségét a
megyei önkormányzat felhívása ellenére nem teljesíti,
- ellene a vagyonkezelési szerzıdés tartama alatt csıd- vagy felszámolási eljárás indul,
- az adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6
hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.
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39. A megyei önkormányzat a vagyonkezelési szerzıdést azonnali hatályú felmondással
felmondhatja ha a vagyonkezelı:
-

-

a kezelésbe adott vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el,
a kezelt vagyonban szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt okoz, vagy
károsodással fenyeget, illetve ha vagyonkezelı a szerzıdés lényeges feltételei
tekintetében a megyei önkormányzatot megtévesztette, vagy a vagyonkezelési
szerzıdésben foglalt kötelezettségeit neki felróható módon megszegi,
a jelen szerzıdésben és mellékleteiben foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás
ellenére, az abban foglalt határidıig sem tesz eleget.

40. A vagyonkezelı köteles a jelen szerzıdés felmondása esetén a kezelt vagyont a
felmondási idı leteltét követı 30 napon belül a megyei önkormányzat részére birtokba
adni. A vagyonkezelı tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés 39. és 40. pontjában foglalt
felmondás a megyei önkormányzat számára elegendı jogcím a kezelt vagyon jelen pont
szerinti birtokbavételére, és ahhoz a megyei önkormányzatnak nem szükséges beszereznie
semmilyen egyéb hatósági, bírósági vagy más államigazgatási határozatot, döntést vagy
értesítést.
41. A szerzıdés teljesítése során felmerült vitás kérdésekben a felek kötelesek megkísérelni az
egyezségkötést, ennek eredménytelensége esetén a felek bírósághoz fordulhatnak.
42. A vagyonkezelési szerzıdés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének változása esetén a
vagyonkezelı a változás bekövetkezésétıl számított 5 munkanapon belül köteles
kezdeményezni a szerzıdésmódosítást, majd ezt követıen köteles a vagyonkezelési
szerzıdés módosításának elıkészítésében közremőködni.
43. A jelen szerzıdés létét vagy tartalmát érintı bárminemő jog- vagy akaratnyilatkozat
írásbeli formához kötött.
44. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény, a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjérıl szóló
módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint a
mindenkor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
45. A vagyonkezelı kijelenti, hogy jelen szerzıdés aláírásának napján részérıl, a
vagyonkezelési szerzıdés megkötését kizáró körülmény nem áll fenn.
46. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az 1. és 2. számú mellékletek a
következık szerint:
1. számú melléklet: a vagyonkezelı által kezelt vagyoni kör felsorolása,
2. számú melléklet: tételes vagyonleltár.
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47. A szerzıdés hat számozott oldalból áll, 4 eredeti példányban készült, melybıl 2 példány a
vagyonkezelıt, 2 példány a megyei önkormányzatot illet.
A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt, jóváhagyólag aláírták, és egyidejőleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.
Debrecen, 2007…………….

_____________________________
megyei önkormányzat

____________________________
vagyonkezelı

Ellenjegyezte:
_____________________________
megyei önkormányzat

____________________________
vagyonkezelı

Ellenjegyzem:
………….. 2007. ……………..

………….. 2007. ……………..

_____________________________

____________________________

179/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 80/A. § (5) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévı MEGYEI
EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı Korlátolt Felelısségő Társaság részére a határozat
mellékletét képezı - a megyei önkormányzat és a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı
és Ingatlanhasznosító Kft. közötti - vagyonkezelıi szerzıdésben meghatározott vagyon
tekintetében kijelöléssel vagyonkezelıi jogot biztosít, egyben a vagyonkezelıi szerzıdést
elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét arra, hogy gondoskodjon a szerzıdés mellékleteinek 2007.
október 31-ei fordulónappal való elkészítésérıl, valamint a vagyonkezelıi jog értékének
megállapításáról, és azoknak a közgyőlés novemberi ülésére történı elıterjesztésérıl.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 30.
2007. október 31. a szerzıdés mellékleteinek elkészítése
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179/2007. (VI. 29.) MÖK határozat melléklete

VAGYONKEZELÉSI SZERZİDÉS

amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09) képviseletében: Rácz Róbert, a megyei
közgyőlés elnöke (továbbiakban: megyei önkormányzat)
másrészrıl a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelısségő Társaság (székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26, képviseletében:
Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán ügyvezetı, a továbbiakban: vagyonkezelı) között – a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 80/A. § - 80/B. §-ai, valamint az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § - 105/D. §-ai,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról,
valamint a beruházások rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet
5/A. § - 5/C. §-ai alapján – alulírott napon a következık szerint:

1. A megyei önkormányzat – a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.
törvény 70. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, az alapellátást meghaladó
egészségügyi szakellátási kötelezı feladat ellátása érdekében – az egészségügyrıl szóló
módosított l997. évi CLIV. törvény 155. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, az
egészségügyi intézmény (Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet) mőködıképességének
biztosítása, valamint fejlesztése önkormányzati közfeladat átadásával egyidejőleg kijelöli
a vagyonkezelıt – jelen szerzıdésben meghatározott vagyoni kör tekintetében –
vagyonkezelıi feladatok ellátására.
2. A vagyonkezelı az 1. pontban meghatározott önkormányzati közfeladat ellátását vállalja,
a kijelölést elfogadja.
3. A közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelı által kezelt vagyoni kör felsorolását és
értékét jelen szerzıdés 1. számú melléklete tartalmazza.
4. A kezelt vagyon elemeit tartalmazó tételes vagyonleltár jelen szerzıdés 2. számú
mellékletét képezi.
5. A vagyonkezelıi jog vagyonkezelı általi megszerzése ingyenesen történik, határozatlan
idıtartamra.
6. A vagyonkezelıi szerzıdés 2007. december 1. napjától jön létre. Az ingatlanra vonatkozó
vagyonkezelıi jog az ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéssel jön létre, a
vagyonkezelıt azonban a vagyonkezelési szerzıdés megkötésének idıpontjától kezdve
megilletik a vagyonkezelı jogai és terhelik kötelezettségei. A vagyonkezelıi jog ingatlannyilvántartásba való bejegyeztetése a vagyonkezelı kötelezettsége, aki a jogerıs
földhivatali határozat másolatát – annak kézhezvételét követıen – 30 napon belül köteles
a megyei önkormányzatnak megküldeni. Az ezzel kapcsolatos költségeket a vagyonkezelı
viseli.
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7. A megyei önkormányzat a kezelt vagyont teljes terjedelmében, megosztás nélkül adja a
vagyonkezelı kezelésébe.
8. A vagyonkezelıt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai
(pl.: a kezelt vagyon birtoklása, használata, hasznai szedése) és terhelik kötelezettségei –
ideértve a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény könyvvezetési és beszámoló-készítési
kötelezettséget is – azzal, hogy a kezelt vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg,
illetve a vagyonkezelıi jogot harmadik személy részére nem ruházhatja át.
9. A vagyonkezelı az 1. pontban meghatározott kötelezıen ellátandó önkormányzati
közfeladaton kívül egyéb tevékenységeket – vállalkozási tevékenységet – csak a
közfeladat sérelme nélkül végezhet, feladatai ellátásához alvállalkozók, illetıleg
közremőködık igénybevételére jogosult. Az igénybe vett alvállalkozó, illetve harmadik
személy eljárásáért a vagyonkezelı úgy felel, mint a sajátjáért.
A kezelt vagyonnal való vállalkozás minden olyan jövedelemszerzı céllal folytatott,
üzletszerő gazdasági tevékenység, amelyet a vagyonkezelı a rá irányadó jogszabályok
szerint végezhet.
10. A vagyonkezelı a kezelt vagyon egyes elemeinek bérbe- vagy használatba adása esetén,
jelen vagyonkezelési szerzıdésben foglalt jogok és kötelezettségek figyelembevételével,
külön szerzıdés keretében állapodik meg a bérlıvel
11. A kezelt vagyont értékesíteni, arra zálogjogot illetve haszonélvezeti jogot alapítani
kizárólag a megyei önkormányzat jogosult. A kezelt vagyon bármilyen más módon
történı megterheléséhez a megyei önkormányzat döntése szükséges.
12. A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyonnal mérhetıen eredményesen köteles
gazdálkodni, a vagyon értékét megırizni, a közszolgáltatás jellegéhez igazodóan bıvíteni
köteles.
Eredményes gazdálkodásnak minısül többek között a vagyonkezelésbe vett
vagyontárgyak értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás,
beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem.
13. A vagyonkezelı a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni
eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelı mértékben köteles gondoskodni,
illetıleg e célokra az értékcsökkenésnek megfelelı mértékő forrást eredménytartalékból
képzett lekötött tartalékba helyezni.
14. A vagyonkezelı vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, mőködtetésébıl származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani
oly módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó
bevételeitıl, illetve költségeitıl és ráfordításaitól egyértelmően elhatárolható legyen. Ha a
vagyonkezelı a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen
végzi, akkor a használatból, mőködtetésbıl származó bevételeit, közvetlen költségeit és
ráfordításait köteles elkülöníteni.
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15. A vagyonkezelı a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeirıl olyan elkülönített
nyilvántartást köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és
nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett
változásokat. A vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközei után
elszámolt és elkülönítetten nyilvántartott értékcsökkenésnek megfelelı összeget a
vagyonkezelésébe vett vagyon pótlására, bıvítésére, a kezelt vagyon felújítására fordítani.
16. A vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben
megtérülı értékcsökkenés összegének felhasználásáról, a vagyontárgyak hasznosításáról,
állapotának tárgyévi változásáról évente, a tárgyévet követı minden év február 15-ig
beszámolót készíteni. A beszámolót megyei közgyőlés elnöke a zárszámadási rendelet
tervezettel egyidejőleg terjeszti a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés elé. A vagyonkezelı
felel a beszámoló adatainak hitelességéért, naprakészségéért.
17. A vagyonkezelı kijelenti, hogy az általa vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete
rendelkezésre áll, illetve vállalja ennek rendelkezésre állását a vagyonkezelıi jog
fennállásáig.
18. A vagyonkezelı a kezelt vagyonnal semminemő olyan tevékenységet nem gyakorolhat és
gyakoroltathat – ide nem értve az önkormányzati közfeladat ellátásából fakadó mőködését
– és a kezelt vagyonba tartozó vagyontárgyak tekintetében semminemő olyan
kötelezettséget nem vállalhat, amely annak vagy azoknak forgalmi értékét csökkenti.
19. A vagyonkezelı – a szerzıdés teljesítése érdekében – köteles a megyei önkormányzattal
folyamatosan együttmőködni, amely kötelezettség kiterjed a szerzıdés megszőnését
követıen, az elszámolás idıszakára is.
20. A vagyonkezelı köteles a kezelt vagyont érintı vonatkozó jogszabályokat, szabványokat,
hatósági, szakhatósági és mőszaki elıírásokat betartani.
21. A vagyonkezelı köteles viselni a kezelt vagyonhoz kapcsolódó közterheket, teljesíteni az
államháztartás alrendszereivel szemben fennálló, a kezelt vagyonhoz kapcsolódó fizetési
kötelezettségeit.
22. A vagyonkezelı a vagyonkezelési szerzıdés tartama alatt haladéktalanul, legkésıbb a tény
felmerülésétıl számított 5 munkanapon belül, írásban köteles tájékoztatni a megyei
önkormányzatot, ha
e) ellene csıd- vagy felszámolási eljárás indul,
f) végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszőntetésre
irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre kerül sor,
g) köztartozása több mint 30 napja lejárttá vált,
h) mindazokról a változásokról, amelyek a szerzıdés olyan részét érintik, amelyek
megváltoztatása esetén szerzıdéskötésre nem került volna sor.
23. A vagyonkezelı 5 munkanapon belül köteles írásban bejelenteni, ha adataiban változás
következik be.
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24. A vagyonkezelı köteles a megyei önkormányzat elızetes, írásbeli hozzájárulását kérni és
az alapján eljárni a vagyonkezelésében lévı ingatlannal kapcsolatos, az ingatlannyilvántartást érintı ügyekben (különös tekintettel az ingatlan megosztására, harmadik
személy javára szóló, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetı jogok létesítésére,
mővelési ág megváltoztatására).
25. A megyei önkormányzat jogosult a kezelt vagyonnal történı gazdálkodás tulajdonosi
ellenırzésére, különös tekintettel a fenntartásra és üzemeltetésre vonatkozó elıírások
betartására, a fenntartási, felújítási, karbantartási, állagvédelmi munkák teljesítésére és a
gazdálkodás eredményességére.
26. A tulajdonosi ellenırzés során az ellenırzést végzı személy jogosult a vagyonkezelés
alatt álló vagyonba tartozó ingatlanba, annak helyiségeibe belépni, az ellenırzés tárgyához
kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba
– a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi elıírások betartásával –
betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, ill. tanúsítványt készíttetni, a vagyonkezelı
vezetıjétıl írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.
27. Az ellenırzést végzı személy köteles a tulajdonosi ellenırzési tevékenységének
megkezdésérıl az ellenırzött szervezet vezetıjét, az ellenırzés megkezdése elıtt legalább
5 munkanappal tájékoztatni, megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen
írásba foglalni, és azokat elegendı és megfelelı bizonyítékkal alátámasztani, amennyiben
a tulajdonosi ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel,
haladéktalanul jelentést tenni az ellenırzést elrendelınek, vizsgálati jelentést készíteni, a
vizsgálati jelentést az ellenırzött vagyonkezelı vezetıjének megküldeni.
28. A vagyonkezelı jogosult az ellenırzési cselekményeknél jelen lenni, az ellenırzés
megállapításait megismerni, a jelentésre észrevételt tenni.
29. A vagyonkezelı köteles az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, abban együttmőködni, az
ellenırzést végzı részére szóban, vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációba a betekintést biztosítani, az ellenırzést végzı
kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességérıl nyilatkozni, az ellenırzés
zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, az ellenırzés
megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseirıl az önkormányzatot tájékoztatni.
30. A megyei önkormányzat külön írásbeli nyilatkozatban járul hozzá a vagyonkezelıi jog
ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéséhez, a szerzıdés aláírásával egyidejőleg.
31. A megyei önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulási kérelmekkel kapcsolatban jogosult a
vagyonkezelıtıl pótlólagos információkat kérni. A megyei önkormányzat köteles a
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról vagy annak megtagadásáról ingatlan-nyilvántartási
ügyben 30, építési ügyben 60 napon belül nyilatkozni, mely határidık a kérelem
kézhezvételétıl számítandók. A tulajdonosi hozzájárulása kizárólag írásban érvényes.
32. A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyonnal rendeltetésszerően, az általában
elvárható gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettségének megszegésével
okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelısséggel.
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33. A kezelt vagyon mőködtetése során a harmadik személynek okozott károkért a
vagyonkezelı felel.
34. A vagyonkezelınek a kezelt vagyont érintı vagyonvesztés esetén pótlási kötelezettsége
van. A pótlás idıtartamára és módjára vonatkozóan a felek külön megállapodást kötnek.
35. A vagyonkezelı vagyonkezelıi joga megszőnik:
- az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,
- a vagyonkezelı jogutód nélküli megszőnésével,
- vagyonkezelési szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése esetén,
- a vagyonkezelési szerzıdés rendes vagy rendkívüli felmondásával.
36. A vagyonkezelési szerzıdést a felek rendes felmondással megszüntethetik. A felmondási
idı 6 hónap.
37. A megyei önkormányzat felmondhatja a szerzıdést kivételesen indokolt esetben
rendkívüli felmondással is, a felmondási idı 2 hónap.
38. A megyei önkormányzat a vagyonkezelési szerzıdést rendkívüli felmondással akkor
szüntetheti meg ha a vagyonkezelı:
- a jelen szerzıdésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségét a
megyei önkormányzat felhívása ellenére nem teljesíti,
- ellene a vagyonkezelési szerzıdés tartama alatt csıd- vagy felszámolási eljárás indul,
- az adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6
hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.
39. A megyei önkormányzat a vagyonkezelési szerzıdést azonnali hatályú felmondással
felmondhatja ha a vagyonkezelı:
- a kezelésbe adott vagyonnal a vállalt önkormányzati feladatot nem látja el,
- a kezelt vagyonban szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt okoz, vagy
károsodással fenyeget, illetve ha vagyonkezelı a szerzıdés lényeges feltételei
tekintetében a megyei önkormányzatot megtévesztette, vagy a vagyonkezelési
szerzıdésben foglalt kötelezettségeit neki felróható módon megszegi,
- a jelen szerzıdésben és mellékleteiben foglalt kötelezettségeinek írásbeli felszólítás
ellenére, az abban foglalt határidıig sem tesz eleget.
40. A vagyonkezelı köteles a jelen szerzıdés felmondása esetén a kezelt vagyont a
felmondási idı leteltét követı 30 napon belül a megyei önkormányzat részére birtokba
adni. A vagyonkezelı tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés 39. és 40. pontjában foglalt
felmondás a megyei önkormányzat számára elegendı jogcím a kezelt vagyon jelen pont
szerinti birtokbavételére, és ahhoz a megyei önkormányzatnak nem szükséges beszereznie
semmilyen egyéb hatósági, bírósági vagy más államigazgatási határozatot, döntést vagy
értesítést.
41. A szerzıdés teljesítése során felmerült vitás kérdésekben a felek kötelesek megkísérelni az
egyezségkötést, ennek eredménytelensége esetén a felek bírósághoz fordulhatnak.
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42. A vagyonkezelési szerzıdés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének változása esetén a
vagyonkezelı a változás bekövetkezésétıl számított 5 munkanapon belül köteles
kezdeményezni a szerzıdésmódosítást, majd ezt követıen köteles a vagyonkezelési
szerzıdés módosításának elıkészítésében közremőködni.
43. A jelen szerzıdés létét vagy tartalmát érintı bárminemő jog- vagy akaratnyilatkozat
írásbeli formához kötött.
44. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény, a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjérıl szóló
módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint a
mindenkor hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
45. A vagyonkezelı kijelenti, hogy jelen szerzıdés aláírásának napján részérıl, a
vagyonkezelési szerzıdés megkötését kizáró körülmény nem áll fenn.
46. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az 1. és 2. számú mellékletek a
következık szerint:
1. számú melléklet: a vagyonkezelı által kezelt vagyoni kör felsorolása,
2. számú melléklet: tételes vagyonleltár.
47. A szerzıdés hat számozott oldalból áll, 4 eredeti példányban készült, melybıl 2 példány a
vagyonkezelıt, 2 példány a megyei önkormányzatot illet.
A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt, jóváhagyólag aláírták, és egyidejőleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.
Debrecen, 2007…………….

_____________________________
megyei önkormányzat

____________________________
vagyonkezelı

Ellenjegyezte:
_____________________________
megyei önkormányzat

____________________________
vagyonkezelı

Ellenjegyzem:
………….. 2007. ……………..

………….. 2007. ……………..

_____________________________

____________________________
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180/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján elfogadja a határozat
mellékletét képezı, a megyei önkormányzat és a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı
és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság között létrejövı üzemeltetési szerzıdést.
A közgyőlés 2007. július 1-2007. november 30. közötti idıszakra a Debrecen, Bethlen u. 1119. szám alatti (hrsz. 8312/A/2) épületben lévı – a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet
feladati ellátásában átmenetileg nélkülözhetı – üres helyiségeket a MEGYEI
EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. ingyenes használatába adja.
A közgyőlés felkéri elnökét arra, hogy gondoskodjon az üzemeltetési szerzıdés mellékletének
2007. október 31-ei fordulónappal való elkészíttetésérıl, és annak a közgyőlés novemberi
ülésére történı elıterjesztésérıl.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. június 30.
2007. október 31. a szerzıdés mellékletének elkészítése

180/2007. (VI. 29.) MÖK határozat melléklete

ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS

amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09) képviseletében: Rácz Róbert, a megyei
közgyőlés elnöke (továbbiakban: megyei önkormányzat)
másrészrıl a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelısségő Társaság (székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26, képviseletében:
Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán ügyvezetı, a továbbiakban: üzemeltetı) között, alulírott napon a
következık szerint:

1. A megyei önkormányzat kijelenti, hogy:
- a Debrecen, Bethlen u. 11-17. szám alatt található, patika megjelöléső, 8312/A/1
hrsz-ú, 1/1tulajdoni hányadú,
- a Debrecen, Bethlen u. 11-17. szám alatt található, intézmény megjelöléső,
8312/A/2 hrsz-ú, 1/1 tulajdoni hányadú,
- a Debrecen, Bethlen u. 11-17. szám alatt található, lakás megjelöléső, 8312/A/3
hrsz-ú, 1/1 tulajdoni hányadú,
- a Debrecen, Varga u. 1. szám alatt található, egyéb helyiség megjelöléső,
9718/A/23 hrsz-ú, 1/1 tulajdoni hányadú,
- Debrecen, Fényes udvar 10. szám alatt található, garázs megjelöléső, 6187/A/334
hrsz-ú, 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanok kizárólagos tulajdonában vannak, ezért a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és
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Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet
alapján jogosult jelen szerzıdés megkötésére.
2. A megyei önkormányzat üzemeltetés céljából átadja az 1. pontjában meghatározott
ingatlanokat, az azon található építményeket, valamint ingó dolgokat az üzemeltetınek.
Az üzemeltetı jogosult és köteles az átadott vagyont – jelenlegi funkcióját megtartva –
egészségügyi szakellátási feladatok ellátása érdekében üzemeltetni, az üzemeltetés
körében minden olyan feladatot ellátni, amely a biztonságos és megfelelı színvonalú
mőködés céljából indokolt.
3. Az üzemeltetı az üzemeltetési feladatok ellátását vállalja.
4. Az üzemeltetésre átadott ingatlanokról, építményekrıl, valamint ingó dolgokról – a
szerzıdés megkötését megelızıen – a megyei önkormányzat tételes vagyonleltárt készít,
amely jelen szerzıdés 1. számú mellékletét képezi.
5. Az üzemeltetési szerzıdés – 2007. december 1. napjától – határozatlan idıtartamra jön
létre. Az üzemeltetésre átadott vagyon ellenértékeként az üzemeltetı a megyei
önkormányzatnak díjat nem fizet, azonban az üzemeltetéssel érintett vagyon piaci
értékéhez tartozó általános forgalmi adó fizetési kötelezettség terheli.
6. Az üzemeltetı vállalja, hogy az üzemeltetés idıtartama alatt gondoskodik az átadott
ingatlanok, építmények karbantartásáról, az ingó dolgok, egyéb vagyontárgyaitól
elkülönített mennyiségi nyilvántartásáról, elhasználódásuk esetén azok felújításáról,
karbantartásáról, illetve szükség esetén pótlásáról.
7. Az üzemeltetı az üzemeltetésre kapott vagyon egyes elemeinek bérbeadása esetén, jelen
szerzıdésben foglalt jogok és kötelezettségek figyelembevételével, külön szerzıdés
keretében állapodik meg a bérlıvel.
8. Az üzemeltetésre kapott vagyont értékesíteni, arra zálogjogot illetve haszonélvezeti jogot
alapítani kizárólag a megyei önkormányzat jogosult. A vagyon bármilyen más módon
történı megterheléséhez a megyei önkormányzat döntése szükséges.
9. Az üzemeltetı az átadott vagyonnal olyan tevékenységet nem gyakorolhat és
gyakoroltathat, amely azok forgalmi értékét negatívan befolyásolhatja.
10. Az üzemeltetı – a szerzıdés teljesítése érdekében – a szerzıdés megkötésének
folyamatában, majd a megkötést követıen köteles a megyei önkormányzattal
folyamatosan együttmőködni, amely kötelezettség kiterjed a szerzıdés megszőnését
követıen, az elszámolás idıszakára is.
11. Az üzemeltetı köteles az átadott vagyont érintı vonatkozó jogszabályokat, szabványokat,
hatósági, szakhatósági és mőszaki elıírásokat betartani, valamint az üzemeltetés körébe
tartozó engedélyeket a mőködés megkezdését megelızıen beszerezni, szükség esetén
azok meghosszabbításról gondoskodni.
12. Az üzemeltetı köteles viselni az átadott vagyonhoz kapcsolódó közterheket, teljesíteni az
ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeit.
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13. Az üzemeltetı a szerzıdés tartama alatt haladéktalanul, legkésıbb a tény felmerülésétıl
számított 5 munkanapon belül, írásban köteles tájékoztatni a megyei önkormányzatot, ha
i) ellene csıd- vagy felszámolási eljárás indul,
j) végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszőntetésre
irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre kerül sor,
k) köztartozása több mint 30 napja lejárttá vált,
l) mindazokról a változásokról, amelyek a szerzıdés olyan részét érintik, amelyek
megváltozása esetén szerzıdéskötésre nem került volna sor.
14. Az üzemeltetı 5 munkanapon belül köteles írásban
önkormányzatnak, ha adataiban változás következik be.

bejelenteni

a

megyei

15. Az üzemeltetı köteles a megyei önkormányzat elızetes, írásbeli hozzájárulását kérni és az
alapján eljárni az átadott ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan-nyilvántartást érintı
ügyekben (különös tekintettel az ingatlan megosztására, harmadik személy javára szóló,
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetı
jogok létesítésére,
mővelési ág
megváltoztatására).
16. A megyei önkormányzat jogosult az átadott vagyonnal történı gazdálkodás tulajdonosi
ellenırzésére, különös tekintettel a fenntartásra és üzemeltetésre vonatkozó elıírások
betartására, a fenntartási, felújítási, karbantartási, állagvédelmi munkák teljesítésére.
17. A tulajdonosi ellenırzés során az ellenırzést végzı személy jogosult az átadott ingatlanba,
annak helyiségeibe belépni, az ellenırzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más
dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban
meghatározott adat- és titokvédelmi elıírások betartásával – betekinteni, azokról
másolatot, kivonatot, ill. tanúsítványt készíttetni, az üzemeltetı vezetıjétıl írásban vagy
szóban felvilágosítást, információt kérni.
18. Az ellenırzést végzı személy köteles a tulajdonosi ellenırzési tevékenységének
megkezdésérıl az ellenırzött szervezet vezetıjét, az ellenırzés megkezdése elıtt legalább
5 munkanappal tájékoztatni, megállapításait tárgyszerően, a valóságnak megfelelıen
írásba foglalni, és azokat elegendı és megfelelı bizonyítékkal alátámasztani, amennyiben
a tulajdonosi ellenırzés során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel,
haladéktalanul jelentést tenni az ellenırzést elrendelınek, vizsgálati jelentést készíteni, a
vizsgálati jelentést az ellenırzött üzemeltetı vezetıjének megküldeni.
19. Az üzemeltetı jogosult az ellenırzési cselekményeknél jelen lenni, az ellenırzés
megállapításait megismerni, a jelentésre észrevételt tenni.
20. Az üzemeltetı köteles az ellenırzés végrehajtását elısegíteni, abban együttmőködni, az
ellenırzést végzı részére szóban, vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást,
nyilatkozatot megadni, a dokumentációba a betekintést biztosítani, az ellenırzést végzı
kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességérıl nyilatkozni, az ellenırzés
zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni, az ellenırzés
megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseirıl az önkormányzatot tájékoztatni.

904.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

8. szám

21. A megyei önkormányzat köteles a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról vagy annak
megtagadásáról ingatlan-nyilvántartási ügyben 30, építési ügyben 60 napon belül
nyilatkozni, mely határidık a kérelem kézhezvételétıl számítandók. A tulajdonosi
hozzájárulása kizárólag írásban érvényes.
22. Az üzemeltetı az átadott vagyonnal rendeltetésszerően, az általában elvárható
gondossággal köteles gazdálkodni. Az e kötelezettségével okozott kárért a polgári jog
általános szabályai szerint tartozik felelısséggel.
23. Az átadott vagyon mőködtetése során a harmadik személynek okozott károkért az
üzemeltetı felel.
24. Az üzemeltetési szerzıdés megszőnik:
- az átadott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével,
- az üzemeltetı jogutód nélküli megszőnésével,
- az üzemeltetési szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése esetén,
- az üzemeltetési szerzıdés rendes vagy rendkívüli felmondásával.
25. A szerzıdést a felek rendes felmondással megszüntethetik. A felmondási idı 6 hónap.
26. A megyei önkormányzat felmondhatja a szerzıdést kivételesen indokolt esetben
rendkívüli felmondással is, mely esetben a felmondási idı 2 hónap.
27. A megyei önkormányzat az üzemeltetési szerzıdést rendkívüli felmondással akkor
szüntetheti meg, ha az üzemeltetı:
- a jelen szerzıdésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségét a
megyei önkormányzat felhívása ellenére nem teljesíti,
- ellene a szerzıdés tartama alatt csıd- vagy felszámolási eljárás indul,
- az adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6
hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott.
28. Az üzemeltetı köteles a jelen szerzıdés felmondása esetén az átadott vagyont felmondási
idı leteltét követı 30 napon belül a megyei önkormányzat részére birtokba adni. Az
üzemeltetı tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdésben foglalt felmondás a megyei
önkormányzat számára elegendı jogcím átadott vagyon jelen pont szerinti
birtokbavételére, és ahhoz a megyei önkormányzatnak nem szükséges beszereznie
semmilyen egyéb hatósági, bírósági vagy más államigazgatási határozatot, döntést vagy
értesítést.
29. A szerzıdés teljesítése során felmerült vitás kérdésekben a felek kötelesek megkísérelni az
egyezségkötést, ennek eredménytelensége esetén a felek bírósághoz fordulhatnak.
30. A szerzıdés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének változása esetén az üzemeltetı a
változás bekövetkezésétıl számított 5 munkanapon belül köteles kezdeményezni a
szerzıdésmódosítást, majd ezt követıen köteles a szerzıdés módosításának
elıkészítésében közremőködni.
31. A jelen szerzıdés létét vagy tartalmát érintı bárminemő jog- vagy akaratnyilatkozat
írásbeli formához kötött.
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32. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
33. Az üzemeltetı kijelenti, hogy jelen szerzıdés aláírásának napján részérıl, a szerzıdés
megkötését kizáró körülmény nem áll fenn.
34. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az 1. számú melléklet (tételes
vagyonleltár).
35. A szerzıdés négy számozott oldalból áll, 4 eredeti példányban készült, melybıl 2 példány
az üzemeltetıt, 2 példány a megyei önkormányzatot illet.
A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt, jóváhagyólag aláírták, és egyidejőleg minden oldalát kézjegyükkel látták el.
Debrecen, 2007…………….
_____________________________
megyei önkormányzat

____________________________
üzemeltetı

Ellenjegyezte:
_____________________________
megyei önkormányzat

____________________________
üzemeltetı

181/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2/2007. (II. 1.) MÖK határozatával, –
melyet a 107/2007. (V. 4.) MÖK határozatával módosított – 232 fı közalkalmazottat érintı
227,57 álláshely megszüntetésérıl döntött, amelyre figyelemmel a helyi önkormányzatok és
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet (továbbiakban:
ÖTM rendelet) 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján a közgyőlés nyilatkozik arról, hogy:
-

az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött
idejük folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatásra nincs lehetıség.

A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi 69/2007. (III. 30.) MÖK határozatát.
A közgyőlés megbízza elnökét a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, az önkormányzatok
számára biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat
benyújtásával.
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán, fıigazgató
folyamatos, a pályázati kiírásban meghatározott ütemeknek
megfelelıen

2. A közgyőlés a 134/2007. (V. 31.) MÖK határozat és az ÖTM rendelet 3. § (1) bekezdés d)
pontja alapján nyilatkozik arról, hogy
-

az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött
idejük folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatásra nincs lehetıség.

A közgyőlés megbízza elnökét a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, az önkormányzatok
számára biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat
benyújtásával.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán, fıigazgató
folyamatos, a pályázati kiírásban meghatározott ütemeknek
megfelelıen

182/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján – a pedagógiai szakszolgálati feladat
ellátás megszüntetésével – módosítja a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium
és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységi körét és alapító okiratának
hatályos szövegét 2007. szeptember 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja meg:
Az intézmény neve:

ÉLTES
MÁTYÁS
ÁLTALÁNOS
ÉS
SPECIÁLIS
SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON
ÉLTES MÁTYÁS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

Rövidített neve:
Székhelye:

4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12.

Telephelye:

4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21.
4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49.
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a.

8 fı
10 fı
10 fı
10 fı
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4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a.
4200 Hajdúszoboszló Széchenyi u. 16.
4200 Hajdúszoboszló Ék u. 40.
4200 Hajdúszoboszló Hajdú u. 29/2
Alapító szerve:

Közoktatási Minisztérium
Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB.

Alapításának éve:

1957.

10 fı
10 fı
10 fı
10 fı
10 fı

Fenntartó és felügyeleti Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése
4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.
szerv neve, címe:
Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként
költségvetési szerv

Gazdálkodási jogköre:

Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan
gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.
Többcélú közös igazgatású – gyógypedagógiai neveléstoktatást, kollégiumi és különleges gyermekotthoni feladatot
ellátó – közoktatási és gyermekvédelmi intézmény.
Sajátos nevelési igényő
(enyhe értelmi fogyatékos) tanulók számára:
felvehetı tanulók maximális létszáma:
-általános iskola 1-8. évfolyam: 127 fı
-elıkészítı szakiskola 9-10.
évfolyam:
60 fı
-kollégium: 40 fı
-különleges lakásotthonban nevelhetı
gyermeklétszám
88 fı

Típusa:

mőködı

helyi

önkormányzati

Sajátos nevelési igényő
(súlyos beszédfogyatékos) tanulók számára:
felvehetı tanulók maximális létszáma:
- általános iskola 1-4. évfolyam:
39 fı
Ifjúsági korosztályú sajátos nevelési igényő fiatalok belsı
foglalkoztatása, munkába állítása, életkezdésük segítése
gyermekotthoni ellátás keretében.

Az intézmény kötelezı
felvételt
biztosító
elıkészítı
szakiskola
felvételi körzete:

Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúszovát,
Nagyhegyes, Kaba, Tetétlen, Földes, Nádudvar, Berettyóújfalu,
Hencida, Gáborján, Váncsod, Bojt, Nagykereki, Biharkeresztes,
Berekböszörmény, Komádi, Bedı, Magyarhomorog, Zsáka,
Furta, Darvas, Csökmı, Körösszakál, Körösszegapáti, Újiráz,
Mezısas, Mezıpeterd, Szentpéterszeg, Bakonszeg, Ártánd,
Told.
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Az intézmény tevékenységi
köre:
TEÁOR
szerinti
80.10 Alapfokú oktatás
tevékenysége:
80.21 Általános középfokú oktatás
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.51 Munkahelyi étkeztetés
Alaptevékenysége:
Szakfeladat rend szerint: 80513-5 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos
nevelési igényő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése, oktatása (szorgalmi idıben)
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos
nevelési igényő gyermekek, tanulók számára
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése oktatása,
80222-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
szakiskolai nevelése, oktatása, kötelezı felvételt biztosító
elıkészítı szakiskola
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi
idıben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
85310 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással
- különleges gyermekotthoni ellátás
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Alaptevékenységhez
kapcsolódó kiegészítı
tevékenysége:
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
Vállalkozási tevékenysége:
Nincs
Vagyona:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelke- Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
zés joga:
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
az irányadó.
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Az intézményvezetı kine- Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre
– 5 évre – bízza meg.
vezési rendje:

2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 27/2007. (II. 23.) MÖK határozatát.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Papp Anna, igazgató
2007. augusztus 31.

183/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban biztosított
jogkörében eljárva a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálatban 4 közalkalmazotti álláshely megszüntetését
rendeli el 2007. szeptember 1-jétıl.
A közgyőlés felkéri elnökét, valamint az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Papp Anna, igazgató
2007. augusztus 31.

184/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
1./
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján – a pedagógiai
szakszolgálati feladat ellátás megszüntetésével – módosítja a hajdúböszörményi Óvoda,
Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat
tevékenységi körét és alapító okiratának hatályos szövegét 2007. szeptember 1-jei hatállyal a
következık szerint állapítja meg:
Az intézmény neve:

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS
SPECIÁLIS
SZAKISKOLA,
KOLLÉGIUM
GYERMEKOTTHON

Rövidített neve:

DR. MOLNÁR ISTVÁN ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON

Székhelye:

Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.

Telephelye:

Debrecen, Bartók Béla út 3. sz.

ÉS
ÉS
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Tagozat:

Autista gyermekeket és tanulókat nevelı-oktató tagozat

Alapító szerve:

Mővelıdési Minisztérium

Alapításának éve:

1979.

Fenntartó és felügyeleti
szerv neve, címe:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése
4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként mőködı helyi
önkormányzati költségvetési szerv

Gazdálkodási jogköre:

Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben
önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság
szempontjából
részjogkörrel
rendelkezı
költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.

Típusa:

Többcélú közös igazgatású – gyógypedagógiai neveléstoktatást, kollégiumi és gyermekotthoni feladatot ellátó –
közoktatási és gyermekvédelmi intézmény, középsúlyos értelmi
és más fogyatékos gyermekek, tanulók számára.
Felvehetı középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók
maximális létszáma:
– óvoda:
8 fı
– általános iskola, 1-8. évfolyam:
76 fı
– elıkészítı szakiskola, 9-10. évfolyam:
20 fı
készségfejlesztı speciális szakiskola,
11–12. évfolyam:
– kollégium:
– különleges gyermekotthon:
ebbıl ideiglenes elhelyezés:
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–

24 fı
70 fı
40 fı
2 fı

Felvehetı autista gyermekek, tanulók maximális létszáma:
óvoda:
8 fı
általános iskola, 1-8. évfolyam:
28 fı
A kötelezı felvételt biztosító
elıkészítı szakiskolai
intézményegység felvételi
körzete:
a megye területe Debrecen kivételével
Az intézmény tevékenységi köre:
TEÁOR szerinti tevékenysége:
80.10 Alapfokú oktatás
80.21 Általános középfokú oktatás
80.22 Szakmai középfokú oktatás
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.51 Munkahelyi étkeztetés
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Alaptevékenysége:
Szakfeladat rend szerint:
80513-5

55132-6
80112-6
80122-5
80222-5

80225-2

80591-5
80511-3
55231-2
55232-3
55233-4
70101-5
75176-8
75192-2
85310
85313-6
85328-8
Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítı tevékenysége:
55241-1

Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı
sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók
kollégiumi,
externátusi
nevelése,
oktatása
(szorgalmi idıben)
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos
nevelési igényő gyermekek, tanulók számára
Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése, oktatása
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő,
szakiskolai nevelése, oktatása, kötelezı felvételt
biztosító elıkészítı szakiskola
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő,
szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai
oktatása
Oktatási célok és egyéb feladatok
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi idıben)
Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Intézményi vagyon mőködtetése
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással
különleges gyermekotthoni ellátás
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Munkahelyi vendéglátás

Vállalkozási tevékenysége: nincs
Vagyona:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. A
vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény mindenkori
leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés
joga:
Az intézmény által használt vagyon és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
az irányadó.
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Az intézményvezetı
kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat útján a megyei közgyőlés határozott
idıre – 5 évre – bízza meg.
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2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 26/2007. (II. 23.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Tóth Jánosné, igazgató
2007. augusztus 31.

185/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban biztosított
jogkörében eljárva a hajdúböszörményi Általános és Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálatban 3 közalkalmazotti álláshely megszüntetését
rendeli el 2007. szeptember 1-jétıl.
A közgyőlés felkéri elnökét, valamint az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Tóth Jánosné, igazgató
2007. augusztus 31.

186/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján módosítja a Dr. Kettesy Aladár
Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységi körét, valamint
ellátási körzetét és alapító okiratának hatályos szövegét 2007. szeptember 1-jei hatállyal a
következık szerint állapítja meg:
Az intézmény neve:

DR. KETTESY ALADÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM

Rövidített neve:

GYENGÉNLÁTÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

Székhelye:

Debrecen, Lóverseny u. 3. sz.

Alapító szerve:

Mővelıdési Minisztérium
Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB.
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Fenntartó és felügyeleti
szerv neve, címe:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése
4024 Debrecen, Piac u.54. sz.

Gazdálkodási jogköre:

Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel
részben önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel
rendelkezı
költségvetési
szerv,
amelynek
egyes
gazdálkodási
feladatait
a
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja
el.

Típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény általános
iskolai nevelési-oktatási, kollégiumi feladatellátással ép
intellektusú, gyengénlátó és súlyosan látássérült (vak)
érzékszervi sajátos nevelési igényő tanulók, valamint
tanulásban akadályozott (enyhe fokban értelmileg sérült)
látássérült sajátos nevelési igényő tanulók, továbbá a
2008/2009-es
tanév
elıtt
beiskolázott
tanulókra
vonatkozóan ép intellektusú, tartósan beteg tanulók
számára.
Felvehetı
tanulók
maximális
- általános iskola 1-8. évfolyam:
112 fı
- kollégium:
95 fı

létszáma:

Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és SzabolcsSzatmár-Bereg megyei illetıségő, gyengénlátó tanulók
számára, valamint
integráltan nevelt súlyosan látássérült (vak) tanulók;
integráltan nevelt tanulásban akadályozott (enyhe fokban
értelmileg sérült) látássérült tanulók számára.
Hajdú-Bihar megyén kívüli - Bács-Kiskun, Békés, BorsodAbaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei - illetıségő, a 20082009-es tanévtıl beiskolázásra kerülı tanulók felvétele az
illetékes megyei önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási
megállapodás alapján történik.
Felvehetı tanulók maximális létszáma:
- általános iskola 1-8.évfolyam:
8 fı
Hajdú-Bihar megyei illetıségő integráltan nevelt ép
intellektusú, tartósan beteg tanulók számára.
Az intézmény tevékenységi
80.10 Alapfokú oktatás
köre:
TEÁOR
szerinti 55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.51 Munkahelyi étkeztetés
tevékenysége:
80513-5 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı

914.

Alaptevékenysége:
Szakfeladat rend szerint:
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sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése, oktatása (szorgalmi idıben)
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos
nevelési igényő gyermekek, tanulók számára
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés,
oktatás
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése, oktatása
80112-6 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai
nevelése
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok /integráltan
nevelt óvodások, iskolások fejlesztése, utógondozása/
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi idıben)
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

Alaptevékenységhez
kapcsolódó
kiegészítı tevékenysége:

55241-1 Munkahelyi vendéglátás

Vagyona:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg
tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
joga:
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet az irányadó.
Az
intézményvezetı Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott
idıre – 5 évre – bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával.
kinevezésének rendje:
Vállalkozási tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez

2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 235/2006. (VI. 30.) MÖK határozatát.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Nagy Dénesné, igazgató
2007. augusztus 31.
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187/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban biztosított
jogkörében eljárva a debreceni Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálatban 9 közalkalmazotti álláshely megszüntetését rendeli el 2007.
szeptember 1-jétıl.
A közgyőlés felkéri elnökét, valamint az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Nagy Dénesné, igazgató
2007. augusztus 31.

188/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján – az óvodai feladat ellátás
megszüntetésével – módosítja a komádi Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ
tevékenységi körét és alapító okiratának hatályos szövegét 2007. szeptember 1-jei hatállyal a
következık szerint állapítja meg:
Az intézmény neve:

KOMÁDI GYERMEKOTTHON, HASZNOSIDİ KÖZPONT

Rövidített neve:

KOMÁDI GYERMEKOTTHON

Székhelye:

Komádi, Köztársaság u. 31.

Alapító szerv:

Vallás és Közoktatási Minisztérium

Alapításának éve:

1939.

Fenntartó és felügyeleti
szerv neve, címe:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése
4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként
költségvetési szerv

mőködı

helyi

önkormányzati

Gazdálkodási jogköre:

Gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan
gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.

Típusa:

Gyermekvédelmi intézmény gyermekotthoni ellátást biztosító
alaptevékenységgel, a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló

916.
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lehetıségei szerint.
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a

hasznosidı

központ

Az intézmény tevékenységi köre:
TEÁOR szerinti
tevékenysége:
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.51 Munkahelyi étkeztetés
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel
A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes
körő ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban
részesülık számára.
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
Alaptevékenysége:
Szakfeladat rend szerint: 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási
intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
85313-6 A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai.
85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
– A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó
teljes körő ellátást biztosít a gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülık számára.
– Családgondozást, utógondozást, utógondozói ellátást
biztosít, és gyámi feladatokat lát el.
– Szükség szerint speciális ellátást nyújt.
A férıhelyeinek száma: 160 fı,
ebbıl: ideiglenes elhelyezés: 12 fı,
Alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítı tevékenysége: 55241-1 Munkahelyi vendéglátás
Vállalkozási tevékenysége: nincs
Vagyona:

-

-

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
az irányadó.

8. szám
Az intézményvezetı
kinevezés rendje:
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Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre
– 5 évre – bízza meg a vezetıi feladatok ellátására.

2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 233/2006. (VI. 30.) MÖK határozatát.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Hídvégi László, igazgató
2007. augusztus 31.

189/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban biztosított
jogkörében eljárva a komádi Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központban az
óvodai intézményegység megszüntetése miatt 2 közalkalmazotti álláshely megszüntetését
rendeli el 2007. szeptember 1-jétıl.
A közgyőlés felkéri elnökét, valamint az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Hídvégi László, igazgató
2007. augusztus 31.

190/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban biztosított
jogkörében eljárva a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és
Diákotthonnál 4 közalkalmazotti álláshely megszüntetését rendeli el 2007. szeptember 1jétıl.
A közgyőlés felkéri elnökét, valamint az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Szabó András, igazgató
2007. augusztus 31.

918.
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191/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban biztosított
jogkörében eljárva a debreceni Gyırffy István Középiskolai Kollégiumnál 2
közalkalmazotti álláshely megszüntetését rendeli el 2007. szeptember 1-jétıl.
A közgyőlés felkéri elnökét, valamint az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Németi István, igazgató
2007. augusztus 31.

192/2007. (VI. 29.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása
érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási
Tanácsadót tevékenységi körének módosításával, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központja feladatainak átvételével
átszervezi és alapító okiratának hatályos szövegét 2007. augusztus 1-jei hatállyal a
következık szerint állapítja meg:
Az intézmény neve:

HAJDÚ-BIHAR
MEGYEI
PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
ÉS
PEDAGÓGIAI
SZAKMAI
SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

Rövidített neve:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZOKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ
INTÉZET

Székhelye:

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. sz.

Telephelyei:

4025 Debrecen, Piac u. 71.
4026 Debrecen, Bem tér 19.

Alapító szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Tanács

Alapításának éve:

1985.

Fenntartó és felügyeleti
szerv neve, címe:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése
4024 Debrecen, Piac u. 54.
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Jogállása:

Önálló jogi személyként
költségvetési szerv

Gazdálkodási jogköre:

Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben
önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság
szempontjából
részjogkörrel
rendelkezı
költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.

Típusa:

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény területi
önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatási és pedagógiai
szakszolgálati feladatellátással.

mőködı

919.
helyi

önkormányzati

Az intézmény tevékenységi köre:
TEÁOR szerint:
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Felnıtt- és egyéb oktatás
55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges
(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
Alaptevékenysége:
80541-0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
- pedagógiai értékelés
- szaktanácsadás
- pedagógiai tájékoztatás
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének
segítése, szervezése
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése,
összehangolása
- tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat
80521-2
Pedagógiai szakszolgálat
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
gyógypedagógiai tanácsadás
- korai fejlesztés és gondozás
- tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs
tevékenység
- nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás
- gyógytestnevelési ellátás
- utazószakember-hálózat mőködtetése, fejlesztı felkészítés
feladatainak ellátása
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése

920.
Vagyona:
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az
irányadó.
Az intézményvezetı kinevezési rendje:
Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre 5 évre - bízza meg a vezetıi feladatok ellátására.
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 225/2005. (VI. 24.) MÖK határozatát és a
223/2005. (VI. 24.) MÖK határozatát
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Herpai Imre igazgató
2007. július 31.

193/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a
88. § (3) bekezdése alapján 2007. július 31. napjával megszünteti a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központja
elnevezéső költségvetési szervet.
A megszüntetı okiratot a következık szerint fogadja el:
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
A költségvetési szerv neve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai
Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központja

Székhelye:

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

Felügyeleti szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

Megszüntetı szerv:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

A megszüntetés oka:

Az ellátandó feladat más szervezetben hatékonyabban
teljesíthetı.
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A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
A megszőnı költségvetési szerv feladatainak jövıbeni ellátásáról a megyei önkormányzat – a
közalkalmazottaknak a Munka Törvénykönyvérıl szóló módosított 1992. évi XXII. törvény
85/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételével – a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet útján gondoskodik.
A költségvetési szerv által a feladatellátáshoz használt ingó vagyon feletti használati jog a
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet
illeti meg.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, valamint a megszüntetésre kerülı és jogutód intézmények
vezetıit a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Herpai Imre, igazgató
Kostenszkyné Lévai Erzsébet, igazgató
Határidı:
2007. július 31.

194/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban:
Kjt.) 25. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján
Herpai Imre,
a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó
(Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet)
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyát 2007. október 1. napján kezdıdı 8 hónap felmentési
idıvel 2008. május 31. napjával felmentéssel megszünteti.
A közalkalmazottat a közgyőlés a felmentési idı teljes idejére – 2007. október 1-tıl 2008.
május 31-ig terjedı idıre – mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
A Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontja szerint a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt
felmentéssel megszüntetheti, ha a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetıleg legkésıbb
a felmentési idı kezdetének napján nyugdíjasnak minısül. Herpai Imre részére a Hajdú-Bihar
Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 6-13667/2005/0007. számú értesítésében 2005.
szeptember 30. napjától nyugdíjat állapított meg, így a Kjt. 37/B. § (1) bekezdés d) pontja
alapján nyugdíjasnak minısül és közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel megszüntethetı.
A közgyőlés megköszöni Herpai Imre igazgató úr eddigi szakmai munkáját.
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével
kapcsolatosan a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. szeptember 30.

195/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló,
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2)
bekezdésében, valamint annak a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló,
módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 16-18. §-ai, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl szóló, módosított
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 2-3. §-ai alapján pályázatot hirdet a Hajdú-Bihar Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet (4029 Debrecen,
Monti ezredes u. 7.) igazgatói álláshelyének betöltésére a következı feltételekkel:
-

büntetlen elıélet és cselekvıképesség,
egyetemi szintő tanári végzettség és szakképesítés,
legalább 10 éves, a 10/1994. (VI. 13.) MKM rendelet 3. §-a szerinti
szakmai gyakorlat.

A magasabb vezetıi megbízás 2007. október 1-tıl 2012. szeptember 30-ig terjedı 5 év
határozott idıre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

részletes szakmai önéletrajzot,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot, melynek tartalmaznia
kell:
• a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket,
• az egyes intézményegységek irányítására vonatkozó elképzeléseket.

A pályázathoz csatolni kell:
-

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
szakképzettséget igazoló oklevél közjegyzı által hitelesített másolatát,
a legalább 10 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevık a
pályázati anyagát megismerhetik,
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a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyőlése a pályázat elbírálására vonatkozó
elıterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja,
az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4 oldal
terjedelmő összefoglalását (mely a döntés elıkészítı anyag részét
képezi).

A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell
benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, „Pedagógiai Intézet”
jeligével ellátva, az Oktatási Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 napon belül.
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése várhatóan 2007.
szeptemberi ülésén bírálja el.
Bérezés és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint annak a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló,
módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint.
Az intézményrıl további információt az Önkormányzat Hivatala Intézményfenntartói
Fıosztálya ad az (52) 507-560 telefonszámon.

A Közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı
2007. szeptember 30.

196/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 23. § (4) bekezdése alapján
Kostenszkyné Lévai Erzsébet
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs
Szolgáltató Központja igazgatói feladatainak ellátására szóló magasabb vezetıi
megbízását – az intézmény 2007. július 31. napjával való megszüntetésére tekintettel –
2007. július 31. napjával visszavonja.
2. A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézet igazgatóját, hogy Kostenszkyné Lévai Erzsébet
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továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a Kjt. 23. § (7)
bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tegye meg.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Herpai Imre igazgató
2007. július 14.

197/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet által – a hajdúszoboszlói Általános
és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálattól, a
hajdúböszörményi Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai
Szakszolgálattól, valamint a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai
Szakszolgálattól – átvett pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 6 közalkalmazotti
álláshelyet biztosít 2007. szeptember 1-tıl.
2./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkéri a Hajdú-Bihar Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet igazgatóját, hogy az
intézmény szervezeti struktúrájának átalakítása, a feladatok egy helyen történı koncentrálása,
a munkakörök elemzése, majd megfelelı módosítása alapján készítsen intézkedési tervet a
következı feladatok szolgáltatás vásárlás útján történı biztosítására:
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása,
- tanulótájékoztató és tanácsadó szolgálat.
A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Herpai Imre, igazgató
2007. augusztus 31.

198/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján közoktatási megállapodás megkötését
kezdeményezi Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával pedagógiai szakmai
szolgáltatások biztosítása érdekében.
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. július 31.

199/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 69. §-a, valamint a közoktatásról szóló módosított 1993.
évi LXXIX. törvény 86. §-a alapján a következık szerint ért egyet a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központja
(továbbiakban: Gyógypedagógiai Központ) püspökladányi telephelyén mőködı Hajdú-Bihar
Megyei Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó és Beszédjavító (továbbiakban: Nevelési
Tanácsadó) által ellátott gyógytestnevelési, logopédiai és nevelési tanácsadási feladatok
átadásáról szóló megállapodás megkötésével a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulással:
MEGÁLLAPODÁS
pedagógiai szakszolgálati feladatok átadásáról

amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u.
54.) képviseletében Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, mint átadó között
másrészt a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.)
képviseletében Arnóth Sándor elnök, mint átvevı között a következı feltételek szerint:

1. Átvevı a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 89/A. § (2) és (3)
bekezdése alapján a Nevelési Tanácsadóban folyó pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátását - a mellékletben felsorolt 13 településre vonatkozóan önként vállalt feladatellátás
keretében -, 2007. július 20. napjától határozatlan idıtartamra átveszi.
2. Az átvevıt az átadás-átvétel idıpontjától kezdıdıen terhelik a feladatellátással
kapcsolatos kötelezettségek.

A feladatellátást szolgáló ingó vagyon átadása
3. Az átadó a feladatok ellátásához a megállapodás mellékletét képezı eszközök és
berendezések térítésmentes használatát biztosítja a feladatellátás idejére az átvevı
számára.

926.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

8. szám

Finanszírozás, a normatív támogatások igénybevétele
4. A feladat átadás-átvétele miatt a normatív állami támogatás igénybevételét az átadó
normatíva lemondással, az átvevı pedig normatíva pótlólagos igény benyújtásával
érvényesíti az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény rendelkezései
alapján.
Átadó a normatív állami támogatás igénybevételére 2007. július 19-ig, átvevı pedig 2007.
július 20-tól jogosult.
5. A foglalkoztatott közalkalmazottak (1 pszichológus, 3 gyógypedagógus, 1 logopédus, 1
szociálpedagógus, továbbá 1 adminisztrátor) további foglalkoztatására a Munka
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 85/A.85/B. §-ában foglaltak szerint munkáltatói jogutódlással 2007. július 20. napjától a
Püspökladány Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervnél Püspökladányi
Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény,
Pedagógiai Szakszolgálatnál kerül sor.
A feladatátadással kapcsolatos kötelezettségek az átadó (Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központja) és az
átvevıt terhelik az Mt. 85/A.-85/B. §-ában foglaltak szerint.

Az átadás-átvételt megelızı intézkedések
6. A jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény, a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX.
törvény, valamint Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959.
IV. törvény rendelkezései irányadók.
8.

Átadó és átvevı a közöttük esetleg felmerülı vitás kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

9.

A felek kölcsönösen rögzítik, hogy a feladatátvétel idıpontjában jelen megállapodás
mellékletét képezi:
az átadás-átvételi jegyzıkönyv (1. sz. melléklet),
kimutatás a dolgozói létszámról, szakképzettségrıl, valamint a dolgozók egyéb
juttatásairól (2. sz. melléklet),
statisztikai adatok az ellátott gyermekekrıl, tanulókról (3. sz. melléklet),
az intézmény által használt eszközök és berendezések leltára (4 sz. melléklet),
tételes kimutatás a fel nem használt átvett pénzeszközökrıl, a felhasználás tervezete (5. sz.
melléklet),
átadót terhelı, ismert kötelezettségvállalások és azok dokumentumai (6. sz. melléklet),
átadó és átvevı jelen megállapodást jóváhagyó határozata (7. sz. melléklet),
a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásában érintett települések névsora (8. számú
melléklet)

•
•
•
•
•
•
•
•
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2./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a 283/2005. (IX. 16.) MÖK
határozattal elfogadott és a 39/2007. (II. 23.) MÖK határozattal módosított, a Sárréti
Többcélú Kistérségi Társulással kötött együttmőködési megállapodás módosításával,
amelynek megfelelıen a megállapodás 2. és 4. pontja a következık szerint módosul:

2. „A Kistérségi Társulás a Megyei Önkormányzat pedagógiai szakszolgálati feladatot
ellátó intézménye (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértıi és
Rehabilitációs Szolgáltató Központja: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés) útján 2007. január 1 - 2007. július 19-ig terjedı idıre vállalja a
Kistérségi Társulás területén a szakszolgálati feladatok ellátását.
4. A Megyei Önkormányzatnak a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban
ezen együttmőködési megállapodás alapján történı feladatvállalása nem érinti a
Megyei Önkormányzat normatív finanszírozási igényét a 2007. január 1 - 2007. július
19-ig terjedı idıszakra a pedagógiai szakszolgálati feladatokra a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklet 3.
számú pontja alapján.”
A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. július 20.

200/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a kulturális örökség védelmérıl szóló 2001.
évi LXIV. törvény alapján kezdeményezi a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnál az
álmosdi Kölcsey Emlékház, az Álmosdi-csata emlékmőve, a kismarjai Református
templomban található Bocskai sírok, és a nagykereki Kastélymúzeum történeti emlékhellyé
nyilvánítását.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2007. július 31.
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201/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a
88. § (3) bekezdése alapján 2007. július 31. napjával megszünteti a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közmővelıdési és Tanácsadó Szolgáltató Intézete
elnevezéső költségvetési szervet.
A megszüntetı okiratot a következık szerint fogadja el:
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
A költségvetési szerv neve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc
Közmővelıdési és Tanácsadó Szolgáltató Intézete

Székhelye:

4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Felügyeleti szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

Megszüntetı szerv:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

A megszüntetés oka:

Az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthetı.

A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
A megszőnı költségvetési szerv kötelezı közmővelıdési feladatainak jövıbeni ellátásával a
megyei önkormányzat – 5 fı közalkalmazottnak a Munka Törvénykönyvérıl szóló módosított
1992. évi XXII. törvény 85/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételével – a Méliusz Juhász
Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ útján gondoskodik.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) 25/A. § (1) bekezdése alapján 1 fı közalkalmazott továbbfoglalkoztatását a Megyegazda
Kht. munkaviszony keretében biztosítja.
A 4,5 álláshelyen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya – beleértve az
intézményvezetı jogviszonyát is – a Kjt. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2007. július 31.
napjával megszőnik.
A költségvetési szerv által a feladatellátáshoz használt ingó és ingatlan vagyon feletti
használati jog a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot illeti meg.
2./ A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján – a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közmővelıdési és Tanácsadó Szolgáltató Intézete
igazgatójának, Lukovics Andrásnak közalkalmazotti jogviszonya és ezzel magasabb vezetıi
megbízása 2007. július 31-én megszőnik.
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A közgyőlés felkéri elnökét, valamint az érintett munkáltatókat a szükséges intézkedések
megtételére.

Végrehajtásért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Lukovics András, igazgató
Eszenyiné dr. Borbély Mária, igazgató
Zámbori Tamás, ügyvezetı
2007. július 31.

202/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása
érdekében a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ tevékenységi
körét a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közmővelıdési és Tanácsadó
Szolgáltató Intézete kötelezı közmővelıdési feladatainak átvételével módosítja és alapító
okiratának hatályos szövegét 2007. augusztus 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja
meg:
Az intézmény neve:

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
INFORMÁCIÓS KÖZPONT

MEGYEI

KÖNYVTÁR

ÉS

Az
intézmény MÉLIUSZ KÖNYVTÁR
rövidített neve:
Debrecen, Bem tér 19.
Székhelye:
Szakmai besorolása:

nyilvános könyvtár

A
könyvtári megyei könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer
rendszerben elfoglalt szolgáltató könyvtára
helye:
Küldetésnyilatkozata: Mint nyilvános könyvtár feladatának tekinti a könyvtári
dokumentum- és információs szolgáltatások rendszerszerő
mőködtetését – gazdag és szakszerően feltárt állományára, képzett
szakembereire és fejlett információs technológiai hátterére
támaszkodva – helyi, megyei és regionális szinten egyaránt.
Alapító szerve:
Hajdú-Bihar Megyei Tanács
Felügyeleti szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése
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Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben
önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság
szempontjából
a
könyvtár
vonatkozásában
részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amelynek egyes
gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el.
A
feladatellátást Az intézmény használatában lévı összes vagyon értékét a
számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves
szolgáló vagyona:
mérleg tartalmazza.
A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
A
vagyon
feletti Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
rendelkezés joga:
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az
irányadó.
Az
intézményvezetı Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre –
kinevezésének rendje: – bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával.
Az
intézmény TEÁOR és szakfeladat rend szerint
tevékenységi köre:
22.13 idıszaki kiadvány kiadása
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése (videokazetták, DVD -k,
lemezek, CD-k)
72.40 adatbázis tevékenység
80.42 máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás
80402-8 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység
92312-7 közmővelıdési könyvtári tevékenység
92601-8 máshová nem sorolt kulturális tevékenység
74.40 hirdetés
92181-5 Mővelıdési központok, házak tevékenysége
91.33 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
Alaptevékenysége:
Kötelezı feladat:

a.) Nyilvános könyvtár feladatkörében
- győjteményét folyamatosan fejleszti, megırzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
/1997. évi CXL. törvény 55. §/
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
/1997. évi CXL. törvény 55. §/
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak
elérését,
/1997. évi CXL. törvény 55. §/
- mint az ODR egyik alapkönyvtára részt vesz a könyvtárak
közötti dokumentum és információcserében,
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/1997. évi CXL. törvény 55. §/
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
/1997. évi CXL. törvény 65.§/
- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt,
feldolgoz és szolgáltat,
/1997. évi CXL. törvény 65. §/
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
/1997. évi CXL. törvény 65. §/
Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási
feladatai:
- elısegíti a területén mőködı települési önkormányzatok,
nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye
településein mőködı közmővelıdési szervezetek mővelıdési
céljai megvalósítását,
/1997. évi CXL. törvény 85. §/
- együttmőködik a közmővelıdési szakmai tanácsadó és
szolgáltató szervvel, az országos szakmai érdek-képviseleti
szervezetekkel,
/1997. évi CXL. törvény 85. §/
- közmővelıdési tevékenységgel összefüggı elemzéseket és
fejlesztı programokat valósít meg,
/1997. évi CXL. törvény 85. §/
- részt vesz a régió, elsısorban Hajdú-Bihar megye nemzetközi,
országos, megyei közmővelıdési rendezvényeinek és
kiállításainak szervezésében,
/1997. évi CXL. törvény 85. §/
- győjti és összesíti a közmővelıdési információkat, megyei
(fıvárosi) adattárat kezel,
/1997. évi CXL. törvény 85. §/
- elısegíti a megye környezeti, mővészeti, közmővelıdési
értékeinek, sajátosságainak bemutatását,
/1997. évi CXL. törvény 85. §/
- végzi a közmővelıdési tevékenységek szervezıinek,
vezetıinek szakmai képzését és továbbképzését
/1997. évi CXL. törvény 85. §/:
- FEOR 3713
felsıfokú közmővelıdési szakember képzés
- OKJ 71 8407 01
középfokú közmővelıdési szakember képzés
- OKJ 52.8407 01
ellátja az amatır mővészeti tevékenység résztvevıinek és
csoportvezetıinek alap- és továbbképzését
néptánc, társastánc, kórusmővészet, népzene, irodalom,
színjátszás, báb, tárgyi népmővészet
-

Kötelezı feladat:

b.) A megye egész területére vonatkozóan
- ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
- szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését,
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/1997. évi CXL. törvény 66. §/
végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai
kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
1997. évi CXL. törvény 66. §/
a települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat
nyújt,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
szervezi a megyében mőködı nyilvános könyvtárak statisztikai
adatszolgáltatását,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és
szakképzést,
/1997. évi CXL. törvény 66. §/
ellátja a megye önkormányzati könyvtáraiban dolgozó
kulturális szakemberek szakmai továbbképzésével kapcsolatos
jogszabályban meghatározott feladatokat,
/1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 1. §/
a minisztériummal kötött megállapodás szerint részt vesz a
szakfelügyeleti vizsgálatokban.
/14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 7. § (2)

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 28/2007. (II. 23.) MÖK határozatát.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Eszenyiné dr. Borbély Mária, igazgató
2007. július 31.

203/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Információs Központ számára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey
Ferenc Megyei Közmővelıdési és Tanácsadó Szolgáltató Intézetétıl átvett közmővelıdési
feladatok ellátására 5 közalkalmazotti álláshelyet biztosít 2007. augusztus 1-tıl.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Eszenyiné dr. Borbély Mária
2007. július 31.
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204/2007. (VI. 29.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása
érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága tevékenységi körét módosítja
és alapító okiratának hatályos szövegét 2007. július 1-jei hatállyal a következık szerint
állapítja meg:
Az intézmény neve:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

Székhelye:

Debrecen, Déri tér 1.

Telephelyek:

- Déri Múzeum
Debrecen, Déri tér 1.
- Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum
Debrecen, Péterfia u. 28.
- Debreceni Irodalmi Múzeum
Debrecen, Borsos J. tér 1.
- Bihari Múzeum
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
- Semsey Andor Múzeum
Balmazújváros, Debreceni u. 1.
- Bocskai István Múzeum
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.
- Karacs Ferenc Múzeum
Püspökladány, Kossuth u. 28.
- Hajdúsági Múzeum
Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1.
- Zsellérház
Tiszacsege, Óvoda u. 28.
- Kastélymúzeum
Nagykereki, Bocskai u. 4.
- Kölcsey Ferenc Emlékház
Álmosd, Kölcsey u. 11.
- Kovácsmőhely
Álmosd, Rákóczi u. 2.
- Szőcs Sándor Emlékház
Biharnagybajom, Petıfi S. u. 4.
- Káplár Miklós Emlékház
Hajdúböszörmény, Polgári u. 59.
- A Hajdúság Népmővészete Kiállítóhely
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21.
- Nemzetközi Modern Múzeum
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 14.
- Múzeumi Galéria
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11.
- Múzeumi Raktár
Debrecen, Füredi u. 17.
- Régészeti Raktárbázis I.
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Polgár, Hısök útja 104.
- Régészeti Raktárbázis II.
Debrecen, Biczó István kert 0584/146. hrsz.
Szakmai besorolása:

megyei múzeum, a megyei szervezet irányító intézménye

Alapító szerv:

Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB.

Felügyeleti szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben
önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési
szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága
látja el.
A
feladatellátást Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan, ingó, egyéb
vagyonkezelése és hasznosítása.
szolgáló vagyon:
Az intézmény használatában lévı összes vagyon értékét a
számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkor éves
mérleg tartalmazza.
A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.
A
vagyon
feletti Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
rendelkezés joga:
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az
irányadó.
Az
intézményvezetı Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés - a miniszter
kinevezésének rendje: véleményének kikérésével- határozott idıre - 5 évre - bízza meg a
vezetıi feladatok ellátásával.
Az
intézmény TEÁOR és szakfeladat rend szerint
22.11 könyvkiadás
tevékenységi köre:
22111-5 Könyv és zenemőkiadás
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
92321-5 Múzeumi tevékenység
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
Alaptevékenysége:
Kötelezı feladatok:

− Irányítja a megyei múzeumi szervezetet.
/1997. évi CXL. törvény 45. § /
− Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának
folyamatos győjtése, nyilvántartása, megırzése és restaurálása,
tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon
és más módon történı bemutatása.
/1997. évi CXL. törvény 42. §/
– Kulturális rendezvények szervezése
/1997. évi CXL. törvény 42. §/
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− Kiadói tevékenységet végez múzeumi és honismereti
tárgykörben.
/1997. évi CXL. törvény 42. §/
− Elısegíti a megyei múzeumi szervezet, illetıleg a területen
tevékenykedı
más
muzeális
intézmények
szakmai
együttmőködését, munkájuk összehangolását, valamint az
illetékességi területén lévı egyéb kulturális javak védelmét
/1997. évi CXL. törvény 45. § /
− Ellátja a régészeti lelıhelyek szakmai nyilvántartását, mentését,
és régészeti feltárásokat végez.
/1997. évi CXL. törvény 45. § /
− Rendszeresen ellenırzi a régészeti jelentıségő földterületeket,
szakértıként közremőködik a szakhatósági engedélyek
kiadásában.
/1997. évi CXL. törvény. 45. § /
− Részt vesz a szakemberképzésben
/1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 1. §/
Vállalkozási
tevékenység:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 227/2005. (VI. 24.) MÖK határozatát.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
dr. Varga László Györgyné, igazgató
2007. július 1.

