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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
9/2008. (V. 30.) HBMÖK
rendelete
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló
4/2008. (II. 22.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt
feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez megalkotott az 5/2008.
(III. 28.) HBMÖK rendelettel módosított 4/2008. (II. 28.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) a következık szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2008. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 12.910,4 M
Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.
(2) Az önkormányzat a 2008. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 16.510,4 M Ftban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.
(3) A költségvetés hiánya, a 111,1 millió Ft finanszírozási kiadás figyelembevételével 3.600
millió Ft, amelynek fedezetét a közgyőlés 600 millió Ft hitelbıl és 3.000 millió Ft
kötvény kibocsátásból biztosítja, figyelembe véve a tervezhetı hitelfelvétel nagyságát. A
közgyőlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a járulékok megfizetésére, a
kötvény visszavásárlására, a kibocsátásból adódó kamatfizetési és egyéb járulékos
költségek megfizetésére, valamint a hitel és a járulékainak a hitel futamideje alatti illetve
a kötvényhez kapcsolódó kiadások költségvetésekbe való betervezésére. A hitel és a
kötvény fedezete az önkormányzat költségvetési bevételei.
(4) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök
változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.”
2. §
A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A megyei önkormányzat bevételei:
a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 790,7 M Ft;
b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 12.119,7 M Ft, melybıl e
Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:
- mőködési bevételek:
525,8 M Ft,
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-

saját bevételek összege:
normatív állami hozzájárulás összege:
kötött normatív állami hozzájárulás:
címzett támogatás:
céltámogatás:
helyi önkormányzati fejlesztési támogatás:
központosított támogatás:
támogatásértékő felhalmozási bevétel:
támogatásértékő mőködési bevétel:
mőködési célra átvett pénzeszköz Áht.-n kívülrıl:
ÖTM létszámcsökkentési pályázat:
bérfejlesztéshez támogatás:
kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása:
elızı évi pénzmaradvány (mőködési):

c) finanszírozási bevételek:
- hitelkeret összege, mőködési célra:
- kötvény kibocsátás:

6. szám
4.260,8 M Ft,
2.849,4 M Ft,
104,9 M Ft,
1.615,8 M Ft,
20,8 M Ft,
12,6 M Ft,
5,0 M Ft,
30,0 M Ft,
1.389,9 M Ft,
898,5 M Ft,
302,2 M Ft,
72,1 M Ft,
1,7 M Ft,
30,2 M Ft,

600,0 M Ft,
3.000,0 M Ft”
3. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) A megyei önkormányzat kiadásai:
a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:

5.891,7 M Ft,

b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat
központosított kiadása
10.507,6 M Ft,
melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben:
- központosított kiadások:
9.157,9 M Ft,
- az önkormányzat hivatala kiadásai:
1.040,5 M Ft,
- 2007. évrıl áthúzódó kiadások:
59,2 M Ft,
- kisebbségi önkormányzatok:
4,5 M Ft,
- közgyőlés kiadásai:
127,0 M Ft,
- kötelezı és önként vállalt feladatok:
118,5 M Ft.
c) finanszírozási kiadások:
111,1 M Ft.”
4. §
(1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 3/a., 3/b., 3/d. és 8. számú mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a.,
2/a., 3/a., 3/b., 3/d. és 8. számú mellékletei lépnek.
(2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Debrecen, 2008. május 30.

Vasas Lászlóné dr. s .k.
megyei fıjegyzı

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyőlés elnöke

1 848 853
4 260 798
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1-7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Finanszírozási bevételek
8./ Hitel felvétel - mőködési célra
9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása
Finanszírozási bevételek összesen
1-7. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

II.

I-II .

7./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési
felhalmozási
Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)

a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel
- Központi költségvetési szervtıl
- Egyéb szervektıl
- Egyéb pályázati forrásból
b./ Támogatásértékő mőködési bevétel
c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl)
e./ ÖTM létszámcsökkentési pályázat
d./ Bérfejlesztéshez támogatás
f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása
g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése
h./ Egyéb kölcsön megtérülése
i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés
j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés
6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+l)
2 694 475

2 436 332

12 910 458
600 000
3 000 000
3 600 000
16 510 458

600 000
3 000 000
3 600 000
16 216 404

12 119 717

12 616 404

11 825 663

1 389 963
898 474
302 192
72 112
1 734

1 380 000
650 294
302 192
72 112
1 734

30 254

30 000

30 000

4 602 751

2 849 371
104 862
1 615 755
20 788
12 675
4 957
4 608 408

1 848 853
4 260 798

18 037

2 849 371
104 862
1 615 755
20 788
11 975

18 037

1 494 000
330 816
6 000

a./ Ingatlan értékesítés
b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel
c./ Privatizációból származó bevétel
d./ Osztalék, tulajdoni rész
e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.
f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl
3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+f)
4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)

a./ Normatív állami hozzájárulás
b./ Kötött normatív állami hozzájárulás
c./ Címzett támogatás
d./ Céltámogatás
e./ HÖFE támogatás
f./ Központosított támogatás
5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+f)

1 900 000
511 945
2 411 945
0
1 494 000
330 816
6 000

525 782

1 900 000
511 945
2 411 945

525 782

a./ Illetékek
b./ SZJA normatív módon elosztott része
2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c)

1./ Mőködési és ÁFA bevételek

0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

600 000
3 000 000
3 600 000
16 510 458

12 910 458

12 119 717

30 254

2 694 475

1 389 963
898 474
302 192
72 112
1 734

30 000

2 849 371
104 862
1 615 755
20 788
12 675
4 957
4 608 408

1 848 853
4 260 798

18 037

1 494 000
330 816
6 000

1 900 000
511 945
2 411 945

525 782

KIADÁSOK

I-II

I-II .

II.

I.
II.

Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen
1-7. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Finanszírozási kiadások
Rövid lejáratú hitel-visszafizetés
Felhalmozási hitel visszafizetése
Finanszírozási kiadások összesen
1-7.. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7.

2 Önkormányzat Hivatala
2007. évrıl áthúzódó kiadások
3 Kisebbségi önkormányzatok
4 Képviselı-testület
5 Kötelezı és önként vállalt feladatok

1-6. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása
7. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat
központosított kiadásai
1 Központosított kiadások
- Átadott pénzeszköz (3/d melléklet)
- Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.)
- Likvid kamatkiadások
- Felhalmozási kamatkiadások
- Normatív elszámolás alapján visszafizetés
- Biztosítás
- Központosított beruházás
- Induló új beruházások
- Múzeumi beruházások saját forrás
- Pályázatok saját forrása
- Áthúzódó pályázatok
- Általános tartalék
- Intézmények teljesítmény értékelésére
- Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék)
- A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése
- Felhalmozási céltartalék
- Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés
- Európai Uniós pályázatok saját forrás
- Adható pótlékok 2008.04.01.-tıl
- Hosszú lejáratú kötvény kibocsátási költség, kamat
- Munkarehabilitációs foglalkoztatás

Feje- Címek
zeMegnevezés
tek száma
I.
1-6. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása
- Ebbıl:- Önkormányzati támogatás
- Mőködésre
- Beruházásra
- Felújításra

MÉRLEG
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2008.évi
2008.évi Növekedés, 2008.évi
Feje- Címek
eredeti
módosított
módosított
zeMegnevezés
elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat
tek száma
I.
1-6. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele
790 741
790 741
0
790 741
II.
7. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei

BEVÉTELEK

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. szám

20 000
91 140
111 140
16 216 404

16 105 264

10 262 814

1 035 534
59 233
4 500
127 000
118 481

8 918 066
443 488
10 000
10 000
60 000
50 000
4 000
2 070 569
100 000
105 000
100 000
35 141
43 644
15 000
127 147
89 964
3 000 000
2 283 690
256 265
24 105
90 053

5 842 450

20 000
91 140
111 140
16 510 458

16 399 318

10 516 702

1 040 491
59 233
4 500
127 000
118 481

9 166 997
742 922
10 000
10 000
60 000
50 000
4 000
2 058 632
63 470
105 000
100 000
35 141
40 826
15 000
117 966
89 964
3 000 000
2 283 690
256 265
24 105
90 053
9 963

5 882 616

0
0
0
0

0

-9 116

0
0
0
0
0

-9 116
14 006
0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
0
-16 506
0
0
0
0
0
0
-9 116
0
0

9 116

20 000
91 140
111 140
16 510 458

16 399 318

10 507 586

1 040 491
59 233
4 500
127 000
118 481

9 157 881
756 928
10 000
10 000
60 000
50 000
4 000
2 061 132
63 470
105 000
100 000
35 141
24 320
15 000
117 966
89 964
3 000 000
2 283 690
256 265
14 989
90 053
9 963

5 891 732

2008.évi
2008.évi
Növekedés, 2008.évi
eredeti
módosított
módosított
elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat
5 842 450
5 882 616
9 116
5 891 732
5 051 709
5 091 875
9 116
5 100 991
5 051 709
5 064 668
9 116
5 073 784
27 207
0
27 207

EFt.-ban

1.sz.melléklet

393.

3 509 334
600 000
3 000 000
3 600 000
16 216 404

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:
Mőködési célú hitel felvétele
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása
Finanszírozási bevételek összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
Cél, címzett támogatás
HÖFE támogatás
Elızı évi pénzmaradvány
Támogatásértékő felhalmozási bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
30 000

1 848 853
-18 037
0
1 636 543
11 975

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

9 107 070

1 756 038

650 294

1 316 523
18 037
1 900 000
511 945
2 849 371
104 862

16 510 458

3 510 034
600 000
3 000 000
3 600 000

1 848 853
-18 037
0
1 636 543
12 675
0
30 000
0

9 400 424

1 316 523
18 037
1 900 000
511 945
2 849 371
104 862
4 957
898 474
30 254
1 766 001
0

3 510 034
600 000
3 000 000
3 600 000

1 848 853
-18 037
0
1 636 543
12 675
0
30 000
0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:
Felhalmozási célú hitel törlesztése
Mőködési célú hitel törlesztése
Finanszírozási kiadások összesen

5 610 574
91 140
20 000
111 140
16 216 404 16 510 458

5 631 834
91 140
20 000
111 140

5 583 367

0

Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai

5 631 834

0

Képviselı-testület felhalmozási kiadásai

Központosított feladatok felhalmozási kiadásai

0

27 207

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai

Felhalmozás

3 583 630

118 481

127 000

1 104 224

5 855 409

10 473 430 10 788 744

3 286 232

118 481

Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai

Központosított feladatok mőködési kiadásai

127 000

1 099 267

5 842 450

Képviselı-testület mőködési kiadásai

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai

Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai

EFt-ban

1.a.sz.melléklet

6. szám

3 572 014

118 481

127 000

1 104 224

5 864 525

5 613 074
91 140
20 000
111 140

5 585 867

0

0

0

27 207

0 16 510 458

2 500
0
0
0

2 500

0

0

0

0

-2 500 10 786 244

-11 616

0

0

0

9 116

2008.évi
2008.évi Növekedés, 2008.évi
eredeti
módosított
módosított
elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

KIADÁSOK

9 400 424 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 316 523
18 037
1 900 000
511 945
2 849 371
104 862
4 957
898 474
30 254
1 766 001
0

0 16 510 458

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mőködtetés

Megnevezés

2008.évi módosított elıirányzat pénzforgalmi mérlege

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2008.évi
2008.évi Növekedés, 2008.évi
eredeti
módosított
módosított
elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Illeték
SZJA normatív módon elosztott része
Normatív állami hozzájárulás
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás
Központosított támogatás
Mőködési célra átvett pénzeszköz
Elızı évi pénzmaradvány
Támogatásértékő mőködési bevétel
Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

Önkorm.költségvetési szervek bevételei

Megnevezés

BEVÉTELEK

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

394.

Megnevezés

Felhal-

2

3

Szociális ellátást nyújtó intézmények

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

ra átvett

5

0

-2 Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

0
0

átvett

célra

mozási

Felhal-

6

0

0
0

7

8

összesen

0 4 395 913
0 5 100 991

104 539
283 498
261 097
274 842
276 288
803 687
214 793
336 914
395 864
190 780
117 120
259 254
279 642
280 874
87 941
228 780

0

9 274
27 207
27 207

700

17 233

9

felújításra

beruházásra,

Ebbıl

támogatása

Felügyeleti szerv

178 019
145 790
116 557
264 712
0 705 078

bevételek pénzeszk.

jellegő

tıke

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

128 772
59 504
118 341
146 450
453 067
159 561

4

köz

bevételek pénzesz-

230
2 073
-3 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás
1 078
-4 Komádi Gyermekotthon
11 553
-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen
2 449
-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen
5 500
-7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen
7 093
-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény
6 500
-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló
6 967
-10 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes
6 781
-11 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen
13 799
-12 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház
12 800
-13 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen
50 000
-14 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ
18 900
-15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen
1 390
-16 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
31 000
Összesen:
178 113
I. 1-6 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:
790 741

6

5 HB.m.i Önk. Informatikai Központ

Összesen:

4 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

3 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs

2 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi

1 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát

I. 1-6

1

tek

MőköMőködési dési cél- mozási és

je- alci-

10

0
0

0

bevétel

sajátos

Egyéb

11

gatás

támo-

Állami

0
0

0

elıir.

Elızı évi

12

célra

0
0

0

mozási
13

célra

0
0

0

Hitelek,
pírok

értékpa-

14

0
0

0

átvétel
15

0
0

0

vány, pm. bevételei

Felhal- Mőködési marad-

értékő bevétel

Támogatás

BEVÉTELEK

16

0
0

0

megtér.

kölcsön

tási

támoga-

Felh.célú

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei
2008. évi módosított elıirányzat.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ze- mek

Fe- Cím

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. szám

17

célra

mozási

0
0

0

18

célra

0
0

0

19

bevétel

nélküli

20

összesen

Bevételek

104 769
285 571
262 175
286 395
278 737
809 187
221 886
343 414
402 831
197 561
130 919
272 054
329 642
299 774
89 331
259 780
0 4 574 026
0 5 891 732

306 791
205 294
234 898
411 162
0 1 158 145
159 561

galom

Mőködési

bevétel
Felhal-

Pénzfor-

Továbbadási célú

E Ft-ban

2.a. sz. melléklet

395.

Megnevezés

Felhal-

Összesen:

Román területi kisebbségi önkormányzat

Cigány területi kisebbségi önkormányzat

24 037

0

8

0

beruházásra,

9

10

bevétel

127 000
118 481

549 905
3 000
1 500
0 554 405

felújításra

sajátos

11

gatás

támo-

Állami

0

Támogatás

1 316 523 898 474 1 848 853

0

elıir.

Elızı évi

12

célra

0

mozási
13

célra

0

0 2 411 945 4 608 408 30 000 1 766 001

Hitelek,
pírok

értékpa-

14

0

3 600 000

15

0 3 600 000

0 3 600 000
0 3 600 000

0

átvétel

vány, pm. bevételei

Felhal- Mőködési marad-

értékő bevétel

0

7

összesen

Ebbıl

Egyéb

ÖSSZES BEVÉTEL:

Intézményesített és központosított bevétel összesen:

-3 Központi nettó elszámolás

7

0

24 037

6

898 474 1 824 816

5

átvett

célra

bevételek pénzeszk.

jellegő

tıke

támogatása

Felügyeleti szerv

-5 100 991 -27 207 1 612 059 4 608 408 30 000 1 766 001
0 -5 100 991 -27 207 1 857 540 4 608 408 30 000 1 766 001
0 -5 100 991 -27 207 2 411 945 4 608 408 30 000 1 766 001

525 782

525 782

4

köz

bevételek pénzesz-

ra átvett

mozási

Felhal-

0 898 474 1 824 816
Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 525 782 898 474 1 848 853

- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

- Képviselı-testület

-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

I-II. 1-7

II.

3

ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI

-1 Önkormányzat Hivatala

2

7

1

II.

tek

MőköMőködési dési cél- mozási és

je- alci-

BEVÉTELEK

16

0

0
0

0

megtér.

kölcsön

tási

támoga-

Felh.célú

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei
2008. évi módosított elıirányzat.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ze- mek

Fe- Cím

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

396.

17

célra

mozási

0

0
0

0

18

célra

0

0
0

0

1 099 724
3 000
1 500
0 1 104 224

20

összesen

Bevételek

30 254 16 510 458

127 000
118 481
30 254 9 269 021
30 254 9 514 502
30 254 10 618 726

19

bevétel

nélküli

galom

Mőködési

bevétel
Felhal-

Pénzfor-

Továbbadási célú

E Ft-ban

2.a. sz. melléklet

6. szám

1

2

3

HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi

HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs

HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

2

3

4

I. 1-6

-17

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2 Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

55 873
170 171
Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás
157 335
Komádi Gyermekotthon
155 451
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen
166 898
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen
315 913
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen
142 569
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 211 932
Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló 258 361
Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 122 610
Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen
56 263
Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház
158 890
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen
198 081
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ
113 034
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen
62 132
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 164 546
2 510 059
Összesen:
3 204 167
ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

17 448
53 231
49 984
49 406
52 311
71 006
45 039
66 916
81 430
38 675
17 683
49 972
62 866
36 301
19 590
52 631
764 489
981 339
1 229 529

14 215
61 817
53 977
79 786
56 896
23 308
34 278
62 166
61 932
29 276
29 054
61 429
68 695
150 439
7 609
33 329
828 206

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

101 882
58 809
51 914
118 149
330 754
70 569

6

6

49 391
34 787
43 444
69 222
196 844
20 006

5

sok

kiadá-

Dologi

HB.m.i Önk. Informatikai Központ

155 018
110 673
138 640
220 791
625 122
68 986

4

járulékok

terhelı

adókat

Munka-

5

Összesen:

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát

Szociális ellátást nyújtó intézmények

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

1

I. 1-11

sok

juttatá-

Megnevezés

Személyi

je- alci-

tek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

0
0

0

0
0

0

célú

célú
8

dési

mozási
7

Mőkö-

Felhal-

kiadás

Támogatásértékő

9

0
0

0

átadása

maradv.

pénz-

évi

Elızı

10

célú

0

7 000
27 163

11

célú

dési

Mőkö-

756
1 063

2 400
1 108

352
879
1 752
2 632
398 960

500
1 025
900
3 000
5 425

12

juttatása

pénzbeli

Ellátottak

0 34 163 409 902
0 34 163 415 327

0

mozási

Felhal-

átadás

Pénzeszköz
Felzási

halmo-

13

700

17 233

0

9 274
0 27 207
0 27 207

0

14

kiadások kiadások

tási

újí-

Fel-

KIADÁSOK

15

talék

0
0

0

céltar-

zási

halmo-

Fel-

16

fizetés

0
0

0

vissza-

Hitel-

17

0
0

0

nyújtása

kölcsön

tási

Támoga-

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai
2008.évi módosított elıirányzat

ze- mek

Fe- Cím

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. szám

18

célú

0
0

0

mozási

Felhal-

19

célú

dési

0
0

0

Mőkö-

célú kiadás

Tobábbadási

20

306 791
205 294
234 898
411 162

21

összesen

Kiadások

0 4 574 026
0 5 891 732

104 769
285 571
262 175
286 395
278 737
809 187
221 886
343 414
402 831
197 561
130 919
272 054
329 642
299 774
89 331
259 780

0 1 158 145
159 561

kiadás

nélküli

galom

Pénzfor-

E Ft-ban

3.a. sz.melléklet

397.

Összesen:

Román területi kisebbségi önkormányzat

Cigány területi kisebbségi önkormányzat

6

3 861 387 1 192 027 2 084 921

0 63 346

0

ÖSSZES KIADÁS:

85 320 24 740 16 940

0

célú

célú
8

dési

mozási
7

Mőkö-

Felhal-

kiadás

Támogatásértékő

63 346
0 63 346
0 63 346

Intézményesített és központosított kiadás összesen:

-3 Központi nettó elszámolás

7

5

sok

kiadá-

Dologi

469 577 153 716 476 431
500
2 500
1 100
400
471 177 153 716 479 331

4

járulékok

terhelı

adókat

Munka-

100 723 32 232 359 121
186 043 56 972 376 061
Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 657 220 210 688 855 392

- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

- Képviselı-testület

-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai

I-II. 1-7

II.

3

ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI

-1 Önkormányzat Hivatala

2

7

1

II.

sok

juttatá-

Megnevezés

Személyi

je- alci-

tek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

9

0

0
0

0

átadása

maradv.

pénz-

évi

Elızı

10

célú

0

2 977 272

118 481

11

célú

dési

Mőkö-

12

0
0

0

juttatása

pénzbeli

Ellátottak

0 3 129 916 415 327

0 3 095 753
0 3 095 753

0

mozási

Felhal-

átadás

Pénzeszköz
Felzási

halmo-

13

0

Fel-

15

talék

0

céltar-

zási

halmo-

Hitel-

16

fizetés

0

vissza-

0 2 613 074 3 000 000 111 140

2 585 867 3 000 000 111 140
0 2 585 867 3 000 000 111 140
0 2 585 867 3 000 000 111 140

0

14

kiadások kiadások

tási

újí-

Fel-

KIADÁSOK

17

0

0
0

0

nyújtása

kölcsön

tási

Támoga-

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai
2008.évi módosított elıirányzat

ze- mek

Fe- Cím

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

398.

18

célú

0

0
0

0

mozási

Felhal-

19

célú

dési

20

3 000
1 500

1 099 724

21

összesen

Kiadások

127 000
118 481

0 1 104 224

kiadás

nélküli

galom

Pénzfor-

0 39 320

16 510 458

39 320 9 269 021
0 39 320 9 514 502
0 39 320 10 618 726

0

Mőkö-

célú kiadás

Tobábbadási

E Ft-ban

3.a. sz.melléklet

6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Feladat megnevezése

Intézmény neve

dési éve

kez-

felújítás

Beruházás
Beruházás

2004 3 000 000
2005 1 413 806
2006
65 541
2004
25 500
2006 1 141 251
2008
71 515
2005 100 526
2006
9 720
2007
100
2008
39 000
2008
10 000
2008
50 531
2008
661
2008
4 500
Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon kieg. munkák 2008
2 887
Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptıke
2008
2 500
Induló új beruházás
2008
63 470
6 001 508
KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6 001 508
6 037 015
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6 037 015
Pályázathoz saját forrás
- Európai Uniós pályázatokhoz saját forrás
2008 256 265
- Múzeumi beruházások saját forrás
2008 105 000
- 2008. évi pályázatok saját forrás
2008 100 000
461 265
PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:
461 265

III. Központosított beruházási kiadások
Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás
Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés
Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28)
Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás
Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. üteme, 2 lakásotthon építése
Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv
Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstıke
Számítástechnikai eszközök beszerzése
Informatikai hálózat fejlesztése
Megyeháza főtési rendszerének korszerüsítése
Monti Ezredes u. 7. sz. alatt GAFI irodáinak kialakítása
HAJDÚÁPO Kht. mosoda kialakítása

saját

5000

HÖFE

0

17 000

461 265

0

17 000
6 001 508
0 891 465 5 073 550 22 000
6 037 015

873 378

48 816

256 265
105 000
100 000
0 461 265

2 950 000
1 201 356

0
5 000
35 507

közp.tám.

és egyéb

Cél-, címzett,

5 073 550

9 274
30 507

4 000

17 233

forrás

Ebbıl

50 000
212 450
16 725
8 500
267 873
41 515
80 526
9 720
100
39 000
10 000
50 531
661
4 500
2 887
2 500
63 470
0 860 958

0

Felújítás

Bekerülési költség

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága
2008
17 233
Monti ezredes u. 7. szám alatt irodák kialakítása
2. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház
2008
9 000
2 tanterem kialakítása
3. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
2008
9 274
Monti ezredes u. 7. szám alatt irodák kialakítása
35 507
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN :
35 507

sz.

S.
Egyéb

0

Saját

0

0

50 000 418 874

50 000 414 874

4 300

HÖFE
zat

pályá-

Egyéb

0

Saját

9 274
26 507

17 233

forrás

700

HÖFE

0
700
27 207

közp.tám.

és egyéb

Cél-, címzett,

2008. évi módosított elıirányzat

0
0

0

256 265
105 000
100 000
0 461 265

0
461 265

0

6 668 1 089 360
6 125 41 004
28 028
7 383 20 788
5 025
2 525
11 975
387 987
197 626 485 391
40 795
20 000
8 397
2 916
100
39 000
10 000
50 531
661
4 500
2 887
2 500
63 470
3 437 007 5 025 20 000 446 084 1 636 543
11 975
3 876 906
2 124 602
3 437 007 9 325 20 000 472 591 1 636 543
12 675
3 885 206
2 151 809
1 860 640

0 4 300
8 300

közp.tám.

és egyéb

Cél-, címzett,

206 325 1 160 352

43 332

4 000

4 000

forrás

9 342
5 975
70 247
30 000
720
20 000 72 129
6 804

zat

pályá-

2007.12.31.-ig felh.

0

0

30 000

30 000

30 000

zat

pályá-

Egyéb

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2008.,2009.,2010. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata

6. szám

0
0

0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009.évi elıirányzat 2010.évi elıirányzat
Saját
Cél-, címz., Saját
Cél-, címz.,
és egyéb
és egyéb
forrás
közp.tám. forrás
közp.tám.

E Ft-ban

3.b.1. sz. melléklet

399.

1
2
3
4
5.
6.

sz.

S.

Könyvvizsgálói feladatok ellátása
A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése
İrzés-védelmi feladatok ellátása (ÖH.: 305-2/2007.)
Világítás és főtéskorszerüsítés
Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása

Feladat megnevezése

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

400.

East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.
Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.
Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft.

Kedvezményezett megnevezése

14 400
367 025
13 392
134 170
700 000
3 000 000

ségvállalás
összege

Kötelezett-

Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2007.05.01
2007.05.07
2007.02.01
2006.01.01
2002.01.01
2008.01.01

2011.04.30
2010.12.31
2009.01.31
2015.12.31
2011.03.28
2027.12.31

lejárata

Kötelezettségvállalás
kezdete

3 600
89 964
6 696
14 973
151 140
83 838

kifizetendı

2008. évben

3 600
97 159
558
16 138
151 140
105 900

várható

2009. évben

79 808
183 160
4 164 900

4 800
104 932

várható

2009. után

3.b.2. sz. melléklet

6. szám

S.
sz.

100 000
50 000
50 000
0
40 000
20 000

2008
2008
2008
2008
2008
2008

Ebbıl
Pályázható
összeg

0

94 000

0

20 000

40 000

0

50 000

50 000

0 228 000 3 832 000
4 060 000

0

0

0

0

0

0 100 000

12 000 188 000

12 000 188 000

12 000 188 000

12 000 188 000

18 000 282 000

6 000

0

18 000 282 000

60 000 940 000

18 000 282 000

12 000 188 000

0

12 000 188 000

12 000 188 000

12 000 188 000

12 000 188 000

forrás

saját

0

Egyéb
forrás

0

forrás

saját

0

0
0

0

2007.12.31.-ig felh.
Pályázható
összeg
Egyéb
forrás

0

94 000

0

20 000

40 000

0

50 000

50 000

0 228 000 3 832 000
4 060 000

0

0

0

0

0

0 100 000

12 000 188 000

12 000 188 000

12 000 188 000

12 000 188 000

18 000 282 000

6 000

0

18 000 282 000

60 000 940 000

18 000 282 000

12 000 188 000

0

12 000 188 000

12 000 188 000

12 000 188 000

0

2008. évi módosított elıirányzat
Pályáható
Egyéb
összeg
forrás

12 000 188 000

forrás

saját

0

0
0

0

0
0

A szükséges önerı a 2008. évi költségvetésben szereplı felhalmozási céltartalék terhére biztosítható.

0

2009.évi elıirányzat 2010.évi elıirányzat
Saját
Pályázható Saját
Pályázható
összeg
összeg
forrás
forrás

E Ft-ban

3.b.3. sz. melléklet

* A Déri Múzeum fejlesztésére 2007. évben pályázat került beadásra(Norvég alap), a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat informatikai fejlesztésének megvalósítására pályázati lehetıség jelenleg nem ismert, ezért ezen
projektek esetében a 2008. évi költségvetésben önerı nem került betervezésre. A mikepércsi Idısek Otthona felújítására tervezett két pályázati alternatíva közül a nagyobb támogatási összeget biztosító pályázati alaphoz szükséges önerı került
tervezésre.

4 060 000
4 060 000

200 000

200 000

2008

2008

Arany János Gyermekotthon felújítása (Berettyóújfalu, Furta, Zsáka)

200 000

300 000

200 000

2008

Hajdúsági Lakásotthonok felújítása

100 000

2008

2008

Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ átalakítása

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainak felújítása (Debrecen, Téglás,
Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva)
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainak felújítása (ideiglenes
befogadó otthon Debrecen)
A szociális intézményekben ellátottak számára önálló életvitelt
elısegítı program megvalósítása (módszertani fejlesztésekre alapozva)
Szociális képzések fejlesztése – szupervízió és továbbképzés a
szociális területen dolgozó segítı szakemberek részére (tananyag)
Szociális képzések fejlesztése – szupervízió és továbbképzés a
gyermekvédelemben dolgozó segítı szakemberek részére (tananyag)
* Déri Múzeum felújítása (ÉAOP 2.1.1.c)
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ
(helyismereti információk elektronikus adatbázisa)
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
módszertani fejlesztése

2008

0

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon (lakásotthonok fejlesztése:2 ingatlan
vásárlása és felújítása)

300 000

2008

2008 1 000 000

HAHUSZO Kht. Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok
Rehabilitációs Intézete (a meglévı funkciók áttelepítése a Kenézy
Gyula Kórház-Rendelıintézet felszabaduló épületeibe, illetve a
jelenleg alulhasznosított hajdúnánási Fürdı utcai épületbe, ezek
felújítása)
2008

300 000

2008

HAHUSZO Kht. Idısek Otthona Hajdúnánás (Magyar u. 46.)

HAHUSZO Kht. Balmazújváros-Nagyháti intézmény részbeni kiváltása
(balmazújvárosi óvoda épület átalakítása)
* Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat informatikai
fejlesztése

0
200 000

2008

200 000

2008

2008

200 000

2008

* Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Mikepércs

200 000

2008

HAHUSZO Kht. Idısek Otthona Hajdúnánás (Fürdı u. 1.)

200 000

Beruházás Bekerülési költség
felújítás Beruházás Felújítás
kezdési éve

2008

ÖSSZESEN:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív programjaiból elnyerhetı támogatásból 2008. évben megvalósítandó projektek elıirányzata.

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon lakásotthonainak fejlesztése
DERMÁK Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthon
fejlesztése
DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.
bentlakásos épületeinek korszerősítése
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona Mikepércs

Feladat megnevezése

Intézmény neve

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. szám

401.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

sz.

S.

395 047

2008

Kós Károly Mőv. Szakképzı Iskola, Diákotthon Kézmőves Udvarház
felújítása

Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon felújítása 2008

ÖSSZESEN:

2008

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen-Józsa, Pitypang u.
7.sz. eszközbeszerzés

összeg

Pályázható

132

132

132

1 053

1 053

1 053

37 877 340 137

19 792 375 255

53 237 478 599

25 420 228 269

47 987 430 927

forrás

saját

Ebbıl

0 184 709 1 856 346
2 041 055

Felújítás

2 041 055
2 041 055

1 185

1 185

1 185

2008
2008

378 014

2008

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen, Kosárfonó u. 30.sz.
eszközbeszerzés

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon fejújítása
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, Debrecen, Békés u. 9.sz.
eszközbeszerzés

531 836

2008

253 689

2008

478 914

Beruházás

Bekerülési költség

Dr. Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium felújítása

dési éve

kez-

felújítás

Beruházás

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon felújítása

Feladat megnevezése

Intézmény neve

0

forrás

Egyéb

0

forrás

saját

0

összeg

0
0

Pályázható

0

2007.12.31.-ig felh.
forrás

Egyéb
összeg

Pályáható

1 053

1 053

1 053

0 184 709 1 856 346
2 041 055

132

132

132

37 877 340 137

19 792 375 255

53 237 478 599

25 420 228 269

47 987 430 927

forrás

saját

0

2008. évi módosított elıirányzat
forrás

Egyéb

0

E Ft-ban

3.b.3. sz. melléklet

6. szám

forrás

0
0

összeg

0

forrás

0
0

összeg

0

2009.évi elıirányzat 2010.évi elıirányzat
Saját
Pályázható Saját
Pályázható

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív programjaiból és egyéb hazai finanszírozású pályázatokból elnyerhetı támogatásból 2008. évben megvalósítandó projektek elıirányzata.

402.

sz.

S.

100 000

Fenntartható foglalkoztatási és gazdasági tevékenységek a NATURA
2008
2000 területek mellett elhelyezkedı környezetileg érzékeny területeken

saját

42 500

85 000

52 250

66 500

71 250

4 750

9 785

19 000

összeg

Pályázható

Ebbıl

34 265 351 035
385 300

7 500

15 000

2 750

3 500

3 750

250

515

1 000

forrás

A szükséges önerı a 2008. évi költségvetésben szereplı felhalmozási céltartalék terhére biztosítható.

ÖSSZESEN:

0

Felújítás

385 300
385 300

50 000

55 000

2008

Gyakorlati audiovizuális médiaképzés (HU-RO)

2008

70 000

2008

5 000

2008

Határon átnyúló Tartalomfejlesztı Hírügynökség létrehozása (HU-RO)

10 300

2008

75 000

20 000

Beruházás

Bekerülési költség

2008

dési éve

kez-

felújítás

Beruházás

2008

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott épületek
energiahatékonyságának javítása (INTERREG IVB)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

0

forrás

Egyéb

0

forrás

saját

0

összeg

0
0

Pályázható

0

2007.12.31.-ig felh.
forrás

Egyéb

0

2008. évi Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata.

Audiovizuális Médiaszolgáltató Központ létrehozása (HU-RO)

Könyvtári kulturális értékek digitalizálása, széleskörő digitális
archívum létrehozása (HU-RO)
Déri Múzeumban és Nagyváradi Múzeumban kimagasló mőszaki
tartalommal bíró restaurátor mőhelyek kiépítése (HU-RO)
Kós Károly Mővészeti Szakiskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház
határon túli mővészeti együttmőködési programja (HU-RO)

Feladat megnevezése

Intézmény neve

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. szám

42 500

85 000

52 250

66 500

71 250

4 750

9 785

19 000

összeg

Pályáható

34 265 351 035
385 300

7 500

15 000

2 750

3 500

3 750

250

515

1 000

forrás

saját

0

2008. évi eredeti elıirányzat
forrás

Egyéb

0

forrás

0
0

összeg

0

forrás

0
0

összeg

0

2009.évi elıirányzat 2010.évi elıirányzat
Saját
Pályázható Saját
Pályázható

E Ft-ban

3.b.4. sz. melléklet

403.

177/2007. (VI. 29.) MÖK határozat alapján a Kenézy Kórház-Rendelıintézet Eü. Szolg. Kft részére
A hadúszoboszlói kemping birtokbaadásával kapcsolatos használati díj fedezete
Forgótıke feltöltési kötelezettség teljesítése Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézettel kapcsolatban
ÖSSZESEN:

HAHUSZO Kht. részére a Balmazújváros, Veress Péter utcai lakóotthon átalakítása 8 vagy 12 fh.-es lakóotthonná

14
15
16
17

12
13

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás (Közoktatási Közalapítvány) átadása
Tetétlen Községgel kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján normatív támogatás átadása
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása
Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján
Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok
Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás
Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás
DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás
Polgárır Szövetség mőködési támogatás
A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása
HAHUSZO Kht.
- 2008. évi normatíva tartalékalap képzés
- 2008. évi kiegészítı mőködési támogatás
Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására
DERMÁK Kht.
- 2008. évi normatíva tartalékalap képzés
- 2008. évi kiegészítı mőködési támogatás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

szám

sor-
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404.

E Ft-ban

14 006

28 934
106 705
21 000
278 434
5 230
8 776
756 928

28 934
106 705
21 000
278 434

742 922

29 270
21 146
63 346

29 270
21 146
63 346

2008.évi
módosított
elıirányzat
61 367
9 670

3 000
2 000
94 000
3 300
500
1 250
1 000
18 000

5 230
8 776

csökkenés

Növekedés,

3 000
2 000
94 000
3 300
500
1 250
1 000
18 000

2008.évi
eredeti
elıirányzat
61 367
9 670

3.d. sz. melléklet

6. szám

Tárgyhavi nyitó egyenleg
Bevételek
Müködési bevétel
Felhalmozási és tıkejellegő bevétel
Egyéb sajátos bevétel
Normatív állami tám. és átendgedett SZJA
Felhalmozási célú támogatás
Mőködési célra átvett pénzeszköz
Támogatásértékő mőködési bevétel
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Támogatásértékő felhalmozási bevétel
Önkormányzati támogatás
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása
Pénzmaradvány
Összes bevétel
Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeni juttatása
Átadott pénzeszköz
Támogatásértékő kiadás
Felújítási kiadás
Felhalmozási kiadás
Felhalmozási hitel visszafizetés
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás
Tartalék (általános és cél)
Összes kiadás
Tárgyhavi záró egyenleg

Megnevezés
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34 389

Február
-205 584

Március

516 322
159 507
166 259
33 194
259 159
5 279
0
155 215
0

315 745
97 129
179 926
33 886
259 159
5 279
0
349 192
0

313 063
96 354
165 619
34 113
259 159
5 279
0
126 641
27 785

106 062 105 408 114 854
148 520 152 339 158 068
156 527 158 335 164 962
533 256 266 629 266 629
120 422 111 300 115 861
54 191
54 191
54 191
207 846 149 641 149 480
0
0
0
2 500
2 500
2 500
0
0
0
3 000 000
0
0
0
4 329 324 1 000 343 1 026 545

Január

314 778
96 926
163 373
34 167
260 159
5 279
0
130 742
0

0
979 621

103 880
148 520
158 938
267 180
73 949
81 767
142 887
0
2 500
0

-207 052

Április

3 000 000 3 000 000
39 320
0
0
0
0
16 510 458 4 294 935 1 240 316 1 028 013 1 005 424
-600 000
34 389 -205 584 -207 052 -232 855

2 613 074
111 140

3 861 387
1 192 027
2 084 921
415 327
3 129 916
63 346

3 000 000
30 254
15 910 458

30 000

1 316 523
1 848 853
1 900 000
3 471 135
1 649 218
898 474
1 766 001

2008. évi
elıirányzat

105 950
121 785
152 913
267 180
200 689
81 767
139 037
0
2 500
0

-261 714

Június

308 320
94 955
171 557
34 649
274 165
5 279
0
181 138
27 785

106 768
175 254
151 106
267 180
112 446
81 767
137 112
0
2 500
0

-361 922
117 923
157 056
149 298
267 180
229 708
81 767
135 187
0
2 500
0

-370 395
113 916
168 189
155 323
267 180
177 380
81 767
137 112
0
2 500
0

-452 035

120 350
167 829
166 168
267 180
177 380
81 767
137 112
0
2 500
0

-470 772

112 907
158 072
179 399
267 181
180 978
81 765
148 663
0
2 500
0

-479 293

E Ft
Augusztus Szeptembet Október November December

295 935
91 382
174 299
34 977
260 159
5 279
0
195 166
0

295 756
91 372
183 908
34 650
260 159
5 279
0
171 482
0

303 697
94 495
176 172
35 819
260 159
5 279
0
299 857
27 785

297 253
91 798
172 768
34 997
259 159
5 279
0
260 850
0

301 411
93 219
172 774
34 792
259 160
5 279
0
262 172
0

301 805
93 392
187 901
35 592
259 160
5 277
0
340 369
27 785

0
0
0
0
0
17 954
972 195 1 034 133 1 140 619 1 103 367 1 120 286 1 149 419

104 210
167 616
149 298
267 180
54 812
81 767
144 812
0
2 500
0

-276 920

Július

8.sz.melléklet

405.

0
1 479
0
0
18 996
0
18 845
999 344 1 099 327 1 057 197 1 042 606 1 222 259 1 122 104 1 128 807 1 270 126
-261 714 -276 920 -361 922 -370 395 -452 035 -470 772 -479 293 -600 000

297 302
91 498
170 365
34 491
260 159
5 279
0
140 250
0

0
12 300
970 485 1 084 121

104 295
125 605
157 733
267 180
94 293
81 767
137 112
0
2 500
0

-232 855

Május

Az önkormányzat 2008. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1.sz.függelék

Kimutatás
a 4/2008. (II.22.) HBMÖK rendeletet módosító bevételi
elıirányzatok változásairól

Megnevezés

2008.évi
módosított
elıirányzat

Önkorm.finanszírozású intézmények
Szociális ellátást nyújtó intézmények
HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát
HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi
HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs
HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd
Összesen:
HB.m.i Önk. Informatikai Központ

Módosítás
Saját
Önkormányzati
hatáskörő
támogatás
emelés
emelés

EFt-ban
2008.évi
módosított
elıirányzat

306 791
205 294
234 898
411 162
1 158 145
159 561

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

306 791
205 294
234 898
411 162
1 158 145
159 561

104 769
283 248
260 063
286 395
276 625
809 187
221 886
345 096
404 119
197 727
130 952
272 054
326 131
299 774
86 189
260 695
4 564 910
5 882 616

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2 323
2 112
0
2 112
0
0
-1 682
-1 288
-166
-33
0
3 511
0
3 142
-915
9 116
9 116

104 769
285 571
262 175
286 395
278 737
809 187
221 886
343 414
402 831
197 561
130 919
272 054
329 642
299 774
89 331
259 780
4 574 026
5 891 732

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága
Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu
Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás
Komádi Gyermekotthon
HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen
Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló
Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes
Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen
Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
Összesen:
ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:
Az Önkormányzat Hivatala és az Önkorm. központosított bevételei
Önkormányzat Hivatala
Cigány területi kisebbségi önkormányzat
Román területi kisebbségi önkormányzat
Összesen:
Az önkormányzat intézményesített bevételei
Képviselı-testület
Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)
Központosított nettó elszámolás
Intézményesített és központosított bevétel összesen:
Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:

1 099 724
3 000
1 500
1 104 224

0
0
0
0

0
0
0
0

1 099 724
3 000
1 500
1 104 224

127 000
118 481
9 278 137
9 523 618
10 627 842

0
0
0
0
0

0
0
-9 116
-9 116
-9 116

127 000
118 481
9 269 021
9 514 502
10 618 726

Összes bevétel :

16 510 458

0

0

16 510 458

411 162

-1 274
-976
-126

276 625
809 187
221 886
345 096
404 119
197 727
130 952
272 054

HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen

Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény

Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen
Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága Debrecen
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Debrecen
HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

Összesen:
ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon, H.-szoboszló
Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

1 600

260 063
286 395

Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás
Komádi Gyermekotthon

6 906
6 906

-693

4 564 910
5 882 616

762

2 380

260 695
2 210
2 210

-222

851

2 660

-8

-408
-312
-40

512

512

563

0

326 131
299 774
86 189

-25

1 600

104 769
283 248
1 760

0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága
Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

HB.m.i Önk. Informatikai Központ

1 158 145
159 561

HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

Összesen:

306 791
205 294
234 898

adókat
terhelı
járulékok

módosított juttatáelısok
irányzat

HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi
HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs

Munka-

0

0

kiadások

Dologi

0

0

0

0

kiadás
FelhalMőkömozási
dési
célú
célú

Támogatásértékő

0

0

évi
pénzmaradv.
átadása

Elızı

elıirányzatok változásairól

0

0

0

0

átadás
FelhalMőkömozási
dési
célú
célú

Pénzeszköz

a 4/2008 (II.22.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási
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Személyi

2008.évi

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát

Szociális ellátást nyújtó intézmények

ROZOTT INTÉZMÉNYEK

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ-

Megnevezés

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

6. szám

0

0

pénzbeli
juttatása

Ellátottak

Fel-

0

0

0

0

újíhalmotási
zási
kiadások kiadások

Fel-

0

0

halmozási
céltartalék

Fel-

0

0

visszafizetés

Hitel-

0

0

tási
kölcsön
nyújtása

Támoga-

0

0

0

0

célú kiadás
FelhalMőkömozási
dési
célú
célú

Továbbadási

0

0

galom
nélküli
kiadás

Pénzfor-

4 574 026
5 891 732

259 780

329 642
299 774
89 331

130 919
272 054

343 414
402 831
197 561

278 737
809 187
221 886

262 175
286 395

104 769
285 571

1 158 145
159 561

411 162

205 294
234 898

306 791

módosított
elıirányzat

2008.évi

EFt-ban

2.sz. függelék

407.

Összesen:

ÖSSZES KIADÁS:

Intézményesített és központosított kiadás összesen:
Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen:

Központi nettó elszámolás

- Képviselı-testület
- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

Az Önkormányzat intézményesített kiadásai

Román területi kisebbségi önkormányzat

Cigány területi kisebbségi önkormányzat

Önkormányzat Hivatala

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI

ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKOR-

Megnevezés

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

408.

Személyi

16 510 458

127 000
118 481
9 278 137
9 523 618
10 627 842

1 099 724
3 000
1 500
1 104 224

irányzat

0

-6 906
-6 906
-6 906

módosított juttatáelısok

2008.évi

0

-2 210
-2 210
-2 210

járulékok

terhelı

adókat

Munka-

sok

0

0
0

kiadá-

Dologi

célú

célú

0

0
0

dési

0

0
0

Mőkö-

mozási

Felhal-

kiadás

Támogatásértékő

0

0
0

átadása

maradv.

pénz-

évi

Elızı

elıirányzatok változásairól

célú

célú

dési

Mőkö-

0 14 006

14 006
0 14 006
0 14 006

mozási

Felhal-

átadás

Pénzeszköz

a 4/2008 (II.22.) HBMÖK rendeletet módosító kiadási
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0

0
0

juttatása

pénzbeli

Ellátottak

zási

halmo-

Fel-

0

0
0

2 500

2 500
2 500
2 500

kiadások kiadások

tási

újí-

Fel-

talék

0

0
0

céltar-

zási

halmo-

Fel-

fizetés

0

0
0

vissza-

Hitel-

0

0
0

nyújtása

kölcsön

tási

Támoga-

célú

0

0
0

mozási

Felhal-

célú

dési

kiadás

nélküli

galom

Pénzfor-

EFt-ban

1 099 724
3 000
1 500
1 104 224

irányzat

elı-

módosított

2008.évi

0 -16 506 16 510 458

127 000
118 481
-16 506 9 269 021
0 -16 506 9 514 502
0 -16 506 10 618 726

Mőkö-

célú kiadás

Továbbadási

2.sz. függelék

6. szám
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
138-169/2008. (V. 30.) MÖK határozatai

138/2008. (V. 30.) 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:
156/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 66/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 67/2008. (III. 28.)
MÖK határozat, 69/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 70/2008. (III. 28.) MÖK határozat,
71/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 72/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 73/2008. (III. 28.)
MÖK határozat, 74/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 75/2008. (III. 28.) MÖK határozat,
76/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 77/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 78/2008. (III. 28.)
MÖK határozat, 79/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 80/2008. (III. 28.) MÖK határozat,
81/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 82/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 83/2008. (III. 28.)
MÖK határozat, 84/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 85/2008. (III. 28.) MÖK határozat,
86/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 87/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 88/2008. (III. 28.)
MÖK határozat, 97/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 100/2008. (IV. 25.) MÖK határozat,
102/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 105/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 106/2008. (IV. 25.)
MÖK határozat, 107/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 108/2008. (IV. 25.) MÖK határozat,
109/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 110/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 111/2008. (IV. 25.)
MÖK határozat, 112/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 113/2008. (IV. 25.) MÖK határozat,
116/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 117/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 118/2008. (IV. 25.)
MÖK határozat, 119/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 120/2008. (IV. 25.) MÖK határozat,
121/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 123/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 124/2008. (IV. 25.)
MÖK határozat, 126/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 127/2008. (IV. 25.) MÖK határozat,
128/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 129/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 134/2008. (IV. 25.)
MÖK határozat, 135/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 136/2008. (IV. 25.) MÖK határozat,
137/2008. (IV. 25.) MÖK határozat.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2008. május 30.

139/2008. (V. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2008. május 30-ai ülése napirendjét a
következık szerint fogadja el:
1. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetérıl
2. Tájékoztató a Hulladékgazdálkodási program lezárásáról
3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi nemzetközi és európai uniós
partnerségi kapcsolatairól, valamint a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió tevékenységérıl,
Területfejlesztési Operatív Programjának elfogadásáról
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4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének
módosítására
5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalára vonatkozó ügyrend
módosítására
6. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi gyermekvédelmi
tevékenységérıl szóló átfogó értékelésre
7. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı
gyermekvédelmi intézmények 2008-2012. évi kiváltásának és átalakításának ütemtervére,
valamint alapító okirat módosítására
8. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézmények
és az önkormányzat által alapított közhasznú társaságok 2007. évi szakmai
tevékenységérıl
9. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közoktatási minıségirányítási
programjának módosítására
10. Elıterjesztés a Bihar-Sárrét-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı
csatlakozásról
11. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008-2010. közötti idıszakra szóló
kulturális koncepciójának elfogadására
12. Elıterjesztés a közhasznú társaságok 2007. évi közhasznúsági jelentésének és a 2007. évi
mérlegének, a gazdasági és közhasznú társaságok 2008. évi üzleti terveinek elfogadására
és a társaságok mőködéséhez kapcsolódó egyes döntésekre
13. Elıterjesztés közalapítványok 2007. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására, és
2007. évi mérlegének megállapítására
14. Beszámoló a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2007. évi
tevékenységérıl
15. Elıterjesztés pályázatok benyújtására
Különfélék
Interpellációk, bejelentések
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.

140/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar megye 2007. évi
idegenforgalmi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. június 15., illetve folyamatos
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141/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a hulladékgazdálkodási program
lezárásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A közgyőlés elnöke hívja fel a szolgáltatók, valamint a települési önkormányzatok figyelmét a
szelektív hulladékgyőjtésre, és elhelyezésre vonatkozó tudatformáló, nevelı tájékoztató
tevékenység végzésének fontosságára.
A megyei közgyőlés elismerését fejezi ki a projekt végrehajtásában közremőködıknek.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. június 15.

142/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi kapcsolatairól és a Hajdú-Bihar – Bihor
Eurorégió tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.

143/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja alapján a Hajdú-Bihar-Bihor
Eurorégió módosított Szervezeti és Mőködési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti
egységes szerkezetben elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. június 15.
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143/2008. (V. 30.) MÖK határozat melléklete

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2008.
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A Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégió (továbbiakban: Eurorégió) együttmőködı felei az
Együttmőködési Megállapodásban leírt célok megvalósítása érdekében a következık szerint
határozzák meg az együttmőködés szervezeti felépítését:

1. cikkely
Az együttmőködésben résztvevı felek
Alapító felek:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
Bihor Megyei Tanács.
Alapítói jogokkal rendelkezık:
Debrecen Megyei Jogú Város
Nagyvárad Megyei Jogú Város

2. cikkely
A szervezet neve
Magyar nyelven: Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégió
Román nyelven: Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar
Angol nyelven: Hajdú-Bihar - Bihor Euroregion

3. cikkely
Az Eurorégió mőködése során használt nyelvek
1. Az Eurorégió valamennyi tevékenysége során mind a magyar, mind a román nyelvet
használja.
2. Az Eurorégió hiteles dokumentumai angol, magyar, román nyelven készülnek el.
Eltérı értelmezés esetén hivatalosnak az angol nyelvő dokumentum tekintendı.
3. Az ülések jegyzıkönyve az adott ülés helyének megfelelı nyelven (magyar vagy
román) készül el és az ülést követıen ebben a formában, valamint angolul kerül
megküldésre a tagoknak.

4. cikkely
Az Eurorégió jogállása, központja
A Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégió önkéntes együttmőködésen alapuló határmenti szervezıdés,
nem önálló jogi személy.

5. cikkely
Az Eurorégióban résztvevı felek kötelességei és jogai
A felek együttmőködésük során azonos jogokkal és kötelességekkel rendelkeznek, melyek
keretében az Eurorégió ajánlásait soron következı közgyőlésük elé terjesztik.
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6. cikkely
Az eurorégió szervezeti felépítése:
1. Tanács
2. Titkárságok
3. Eseti bizottságok

7. cikkely
Tanács
A Tanács az Eurorégió legfıbb képviseleti és döntéshozatali szerve.
A Tanács Tagjai:
•
•
•
•

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke
A Bihor Megyei Tanács Elnöke
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere
Nagyvárad Megyei Jogú Város Polgármestere

A tagok akadályoztatása esetén az általuk delegált meghatalmazott helyetteseik vesznek részt
a Tanács ülésén.
A tagok feladata:
1. Évente kétszer, rotációs rendszerben váltakozva egyikük összehívja és vezeti a Tanács
rendes üléseit.
2. Indokolt esetben rendkívüli ülés összehívását kezdeményezik.
3. Bármely tag a saját földrajzi területét érintı ügyekben képviseli az Eurorégiót.
a) A Tanács mőködése, összehívása:
A Tanács évenként kétszer rendes ülést tart, felváltva Románia vagy Magyarország területén.
A Tanács maga határozza meg ülései idıpontját és napirendi pontjait.
A Tanács rendkívüli ülést tart, amennyiben azt a felek bármelyike kéri. A Tanács rendkívüli
ülését a kérés kézhezvétele után 30 napon belül kell összehívni.
A Tanács ülésének összehívásáról a feleket az ülés elıtt 14 nappal a napirend közlésével
egyidejőleg értesíteni kell. A rendkívüli ülések nem érintik a féléves rendes ülések rotációját,
az a tag ad helyet a rendkívüli ülésnek és vezeti azt, amely kezdeményezte annak
összehívását.
Döntéshozatal:
A tagokat a döntéshozatalban azonos számú szavazat illeti meg.
A Tanács kizárólag abban az esetben határozatképes, ha a Tanácsülésen minden egyes tag
jelen van.
A Tanács döntéseit nyílt szavazás mellett, a jelenlévık egyszerő szótöbbséggel hozott
döntésével hozza.
Az együttmőködés jogi státuszának megváltoztatásához az együttmőködésben résztvevı
valamennyi fél egyhangú szavazata szükséges.
A Tanács üléseit az a tag vezeti, amely a helyszínt biztosítja a Tanács soros ülésének.
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A Tanács üléseirıl jegyzıkönyv készül, amelyet az ülést vezetı tag, és a Titkárság
képviselıinek vezetıje aláírásaikkal hitelesítenek. Az ülés jegyzıkönyvét a Titkárság az ülést
követı 10 napon belül eljuttatja a felekhez.
A Tanács üléseinek állandó meghívottjai a Titkárság képviselıi.
b) A Tanács hatásköre:
1. Megvitatja és elfogadja az Eurorégió adott idıszakra vonatkozó Fejlesztési
Programját.
2. Javaslatot tesz az egyes projektek elindításáról.
3. Dönt az Eurorégió Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról.
4. Dönt az Eurorégió Fejlesztési Programjának módosításáról
5. Dönt az Eurorégió Együttmőködési Megállapodásának módosításáról.
6. Kijelöli a Titkárságokat.
7. Ajánlásokat fogalmaz meg az egyes tagok közgyőlései felé
8. Az Eurorégió mőködéséhez eseti szakbizottságokat állíthat fel
9. Megválasztja a bizottságok tagjait.
10. Gondoskodjon arról, hogy a Tanács határozatai a tagok soron következı
közgyőlése elé kerüljenek.

8. cikkely
Titkárságok
A Titkárságokat a Tanács jelöli ki a döntéseibıl adódó és mőködéséhez kapcsolódó operatív
feladatok ellátására.
Két Titkárság kerül kijelölésre; egy Hajdú-Bihar megyében, egy Bihor megyében.
Az Eurorégió tagjai anyagilag hozzájárulnak a Titkárságok mőködéséhez.
A Titkárságok képviselıi részt vesznek a Tanács ülésein.
A Titkárságok feladatai:
1. Gondoskodnak a Tanács soros ülésének elıkészítésérıl és lebonyolításáról
2. A Tanács üléseirıl jegyzıkönyvet készítenek
3. Gondoskodnak arról, hogy az Eurorégió mindig rendelkezzen hatályos Fejlesztési
Programmal és közremőködnek annak végrehajtásában.
4. Elıterjesztik az SZMSZ, a Fejlesztési Program és az Együttmőködési
Megállapodás módosításait.
5. Elküldik a Tanács üléseirıl készült jegyzıkönyvet valamennyi fél számára.
6. Nyilvántartják a Tanács határozatait.
7. Gondoskodnak arról, hogy a hozott határozatok a tagok közgyőlései elé
kerüljenek.
8. Segítséget nyújtanak az eseti bizottságok munkájához.
9. Ellátják a Tanács által rájuk bízott feladatokat.
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9. cikkely
Átmeneti és záró rendelkezések
Az Eurorégió Szervezeti és Mőködési Szabályzata valamennyi fél által történı aláírásának
napján lép hatályba.

……………………..
Bihor Megyei Tanács

……………………..
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

……………………..
Debrecen Megyei Jogú Város

……………………...
Nagyvárad Megyei Jogú Város

Nagyvárad, 2008. április 29.

144/2008. (V. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió
Területfejlesztési Operatív Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. június 15.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 515. oldalán található.)

145/2008. (V. 30.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdésének a) pontjában és 75. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló módosított 217/1997. (XII. 30.) Korm rendeletre – a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Hivatala Ügyrendjét 2008. június 1-tıl a következık szerint állapítja meg:
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalának
Ügyrendje
I.
Általános rendelkezések
1. A költségvetési szerv neve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala

2. Székhelye:

4024 Debrecen, Piac u. 54. Megyeháza

3. Hivatalos weblapja:

www.hbmo.hu

4. Létrehozásának éve:

1990.

5. Törzskönyvi nyilvántartási száma: PIR 372383
6. Alapítói és felügyeleti szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

7. Gazdálkodási jogköre:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

8. Alapító okirat száma, kelte:

83/2008. (III. 28.) MÖK határozat

9. Állami feladatként ellátott alaptevékenység:
a.) Általános közigazgatás
A közgyőlés, bizottságai és tisztségviselıi döntés- elıkészítı munkájának segítése, a döntések
szakmai elıkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenırzése, gazdálkodás,
önkormányzati igazgatási tevékenység.
Rendelkezı jogszabály:
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
A tevékenység forrása:
a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés
Feladatmutató:
nincs

b.) Kiegészítı tevékenység:
Egyéb oktatás
Rendelkezı jogszabály:
A tevékenység forrása:
Feladatmutató:

nincs
a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés
oktatásban résztvevık létszáma (fı)

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, építményüzemeltetés
Rendelkezı jogszabály:
nincs
A tevékenység forrása:
a felügyeleti szerv által jóváhagyott éves költségvetés
Feladatmutató:
nincs
10. Vállalkozási tevékenység:

A hivatal vállalkozói tevékenységet nem végez.
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11. A Hivatal bankszámla száma:
Bankszámlakezelı pénzintézet:
Bankszámlaszám:

6. szám

OTP Kereskedelmi Bank NyRt. Észak-alföldi
Régió Igazgatósága
11738008-15372387

12. A Hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: nincs
13. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges feltétel: nincs
14. A Hivatal képviselete: A Hivatalt a fıjegyzı képviseli, a szervezeti egységek vezetıi
eseti megbízás alapján jogosultak a Hivatal képviseletére.

II.
A Hivatal szervezeti felépítése
1. A Hivatalt a megyei fıjegyzı vezeti, akit akadályoztatása és távolléte esetén az aljegyzı
helyettesít.
2. A megyei fıjegyzı
− vezeti és képviseli a Hivatalt,
− felelıs a Hivatal mőködésének jogszerőségéért,
− gyakorolja a Hivatal köztisztviselıivel, ügykezelıivel és a Hivatallal munkaviszonyban
állókkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, az Ötv. 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt
korlátozással,
− szakmai tanácsadói, illetve szakmai fıtanácsadói címet adományozhat a Ktv. 30/A. § (2)
bekezdésben foglalt feltételekkel rendelkezı köztisztviselınek. A Hivatalban 4 szakmai
tanácsadói és 4 szakmai fıtanácsadói cím adományozható,
− a Hivatal költségvetésének elıirányzataival gazdálkodva biztosítja a mőködéshez
szükséges szakmai és tárgyi feltételeket,
− gondoskodik az önkormányzat Hivatala, mint költségvetési szerv pénzgazdálkodásával
kapcsolatos ellenjegyzési feladatok ellátásáról az erre vonatkozó szabályzat szerint,
− mőködteti a Hivatalt érintı kockázatkezelési rendszert az erre vonatkozó szabályzat
szerint,
− tájékoztatja a testületeket az önkormányzatot érintı fontosabb jogszabályváltozásokról és
jelzi azokat a jogszabályi elıírásokat, határidıket, amelyekhez önkormányzati döntés
szükséges,
− javaslatot tesz a közgyőlés elnökének az Ötv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott
döntésére,
− kapcsolatot tart a megye településeinek jegyzıivel, más megyék fıjegyzıivel,
− javaslatot tesz az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására,
− a közgyőlés és bizottságai üléseirıl készült jegyzıkönyveket és az átruházott hatáskörben
hozott döntéseket megküldi az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
vezetıjének,
− a Hivatal közremőködésével segíti a tanácsnokok tevékenységét.
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3. A Hivatalban a következı fıosztályok mőködnek:
a) Fejlesztési Fıosztály,
b) Intézményfenntartói Fıosztály,
c) Jogi és Önkormányzati Fıosztály,
d) Közgazdasági Fıosztály.
További szervezeti egységek: Elnöki Titkárság, Ellenırzési Csoport.
A belsı szervezeti egységek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek.
4. Közvetlen elnöki irányítás alatt álló szervezeti egység:

Elnöki Titkárság.

5. Közvetlen fıjegyzıi irányítás alatt álló szervezeti egység:

Ellenırzési Csoport.

6. A fıosztályok élén a fıosztályvezetık állnak, akiket a fıosztályvezetı-helyettesek
helyettesítenek. A fıosztályvezetıi, illetve a fıosztályvezetı-helyettesi megbízás a
köztisztviselık jogállásáról szóló törvény szerinti fıosztályvezetı-helyettesi, illetve
osztályvezetıi megbízásnak felel meg.

III.
A Hivatal gazdasági szervezetének felépítése és feladata
A Hivatal gazdasági szervezetének egységei és feladatai
1. Közgazdasági Fıosztály ellátja:
- a képviselı-testület, a Hivatal és a megyei intézmények gazdálkodásával kapcsolatos
operatív költségvetési feladatokat,
- vagyongazdálkodási, ellátási, feladatokat,
- közbeszerzési feladatokat.
2. Jogi és Önkormányzati Fıosztály ellátja:
- a munkaerıvel, munkabérrel, személyi juttatásokkal kapcsolatos feladatokat.

IV.
A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai
A/ Fejlesztési Fıosztály

Pályázati feladatok:
− a megyei önkormányzat gazdasági programjának elkészítése, aktualizálása,
megvalósulásának nyomon követése az Ötv. 91. §-a alapján,
− a megyei önkormányzat gazdasági programja idıtávjára vonatkozó projektportfolió
összeállítása,
− az aktuális pályázati kiírások alapján az éves megpályázható projektportfolió összeállítása
összhangban az éves költségvetés lehetıségeivel,
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− projektek kidolgozása az elfogadott éves projektportfolió alapján,
− a jóváhagyott projektekbıl a pályázatok elkészítése az érintett szervezeti egységekkel és
intézményekkel együttmőködve,
− az elıkészített pályázatok benyújtása a megfelelı pályázati kiírásra,
− támogatási szerzıdések elıkészítése az irányító hatósággal,
− a megyei önkormányzat által elnyert pályázatok projektmenedzseri tevékenységének
ellátása,
− a projekt végrehajtás szervezése a megyei önkormányzat projektjeire vonatkozó mőködési
kézikönyv alapján az érintett szervezeti egységekkel és intézményekkel együttmőködve.
Partnerségi kapcsolatok:
− kistérségi, regionális, határon átnyúló és interregionális kapcsolatok fejlesztése és ápolása,
projektalapú együttmőködések, közös pályázatok kidolgozása, megvalósítása,
− a megyei közgyőlés elnöke Hajdú-Bihar–Bihor Eurorégió társelnöki tevékenységéhez
kapcsolódó feladatainak elıkészítése, szervezése, koordinálása,
− az Észak-alföldi Régió megyei önkormányzatot érintı tevékenységeiben való részvétel, a
kapcsolódó feladatok ellátása,
− a megyei önkormányzat területi önkormányzati jellegébıl adódó társadalmi, gazdasági,
intézményi, partnerségi kapcsolatainak kialakítása fejlesztése, lehetséges közös projektek
kidolgozása,
− a nemzetközi szervezetekben való részvételbıl adódó elıkészítı és szervezési feladatok
ellátása,
− a megyei önkormányzat testvérmegyei kapcsolatainak ápolása, a közöttük lévı
együttmőködések kialakítása, koordinálása, közös projektek kidolgozása, végrehajtása,
valamint az ezekhez kapcsolódó elıkészítı és szervezési feladatok ellátása,
− a megyei önkormányzat külkapcsolataihoz és nemzetközi projektjeihez kapcsolódó
hivatalos kiküldetésekkel összefüggı feladatok szervezése,
− a megyei önkormányzathoz érkezı külföldi delegációk fogadásával összefüggı
protokolláris, szakmai feladatok szervezése és ellátása.
Egyéb feladatok:
− a megyei önkormányzat elektronikus ügymenetet és iratkezelést biztosító szoftver és
hardver állományával kapcsolatos feladatok ellátása, azok üzemeltetése,
− a hivatal levelezési rendszerének üzemeltetése,
− távoli elérés lehetıségének mőszaki biztosítása,
− az Önkormányzat honlapján megjelenı, a fıosztály felelısségi körébe tartozó adatok
aktualizálása,
− a fıosztály feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása.
B/ Intézményfenntartói Fıosztály
Közoktatási feladatok:
a) Intézményfenntartói irányítás:
− a közoktatási intézményekben az adott nevelési, tanítási évben indítható iskolai osztályok,
napközis osztályok (csoportok), kollégiumi csoportok számának meghatározásáról,
valamint maximális létszámtól való eltérés engedélyezésérıl szóló közgyőlési döntéseket
elıkészítése,
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− a közoktatási intézmények szabályzatai, intézményi minıségirányítási programja,
valamint a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programja,
házirendje, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény munkaterve
jóváhagyásának elıkészítése,
− közremőködés az intézmények területi feladatainak, megyei szolgáltatási körének
meghatározásában, a kistérségi közoktatási szolgáltatási feladatok végzésében,
− közremőködés az intézmények mőködési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatok
kidolgozásában,
− az intézmények mőködése törvényességének ellenırzésében való részvétel,
− az intézmények pedagógiai, szakmai feladatainak értékelésében való részvétel,
− a közoktatási intézményekben fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásának és módosításának elıkészítése,
a végrehajtás ellenırzésében való részvétel,
− a nevelési-oktatási intézmények a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének, valamint
a tanuló- és gyermekbaleset megelızése érdekében tett intézkedések ellenırzésében való
részvétel,
− a közoktatási intézkedési tervet közgyőlési döntésre történı elıkészítése,
− a megyei önkormányzat közoktatási intézményeinek minıségirányítási programja, és
módosításai elıkészítése.
b) Koordinációs feladatok:
− a területi önkormányzati jogállásból fakadó közoktatási koordinációs feladatok ellátásában
való részvétel,
− a középtávú tervezésben való részvétel - a települési önkormányzatok közremőködésével a megye egészének közoktatási intézményhálózatára vonatkozóan, a megyei közoktatási
fejlesztési terv közgyőlési döntésre történı elıkészítése, továbbá a megyei közoktatási
fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadásának elıkészítése, az intézmények
létesítését, megszüntetését, feladatainak változását elhatározó települési önkormányzati
döntések elıtt,
− a középfokú beiskolázás összehangolásában való részvétel,
− a települési önkormányzatok segítése a tovább nem tanuló, vagy a középfokú oktatási
intézménybıl kimaradt tankötelesek tanulásának megszervezésében,
− a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának megyei szintő koordinálásában való
részvétel,
− a közoktatási információs rendszer mőködtetésében való közremőködés,
− a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány mőködésével összefüggı alapítói
feladatkörbe tartozó közgyőlési elıterjesztések, döntések elıkészítése, végrehajtásában
való közremőködés.
c) A megyei fıjegyzı hatáskörébe utalt államigazgatási, hatósági feladatok:
− a nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények jegyzékének vezetése,
− döntés-elıkészítés a nem önkormányzat által fenntartott középiskola, szakiskola, alapfokú
mővészetoktatási intézmény, kollégium, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye
esetén a mőködési engedély kiadásáról és módosításáról, ezen intézmények, továbbá a
többi nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény esetén a nyilvántartásba
vételének elıkészítése,
− közremőködés a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények törvényességi
ellenırzésével kapcsolatos feladatok végzésében,
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− a középiskolai záróvizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat ellátása,
− a szakmai vizsgák vizsgadokumentumainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
ellátása
− javaslattétel rendkívüli tanítási szünet elrendelésére.
Kulturális feladatok:
a) Intézményfenntartói irányítás:
− a közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények létesítésérıl, átszervezésérıl,
megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról szóló
közgyőlési döntések elıkészítése,
− a közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények szervezeti és mőködési szabályzat
jóváhagyásának elıkészítése,
− közremőködés az intézmények területi feladatainak, megyei szolgáltatási körének
kidolgozásában,
− közremőködés az intézmények mőködési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatok
kidolgozásában,
− az intézmények mőködése törvényességének ellenırzésében való részvétel,
− az intézmények szakmai feladatainak értékelésében való részvétel.
b) Koordinációs feladatok:
− közremőködés a képzımővészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok szervezésében,
− együttmőködés a mővészeti intézményekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel,
alapítványokkal,
− közremőködés az intézmények tevékenységének összehangolásában,
− a Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány mőködésével összefüggı alapítói feladatkörbe
tartozó közgyőlési elıterjesztések, döntések elıkészítésében, végrehajtásában való
közremőködés.

Sport feladatok:
– a megyében tevékenykedı sportszövetségek mőködésének segítése,
– sportszakemberek képzés és továbbképzés,
– a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, illetve az e körbe tartozó
sportrendezvények lebonyolításának segítése, különös tekintettel a családok sportjára, a
hátrányos helyzető társadalmi csoportok, a fogyatékosok, valamint a megyei diákolimpiai
versenyek-rendszer támogatására,
– a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel,
– az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggı területi feladatok ellátása,
– közremőködés a sport népszerősítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos
sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
– közremőködés a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.

Ifjúsági feladatok:
− együttmőködés, kapcsolattartás a megyei ifjúsági szervezetekkel,
− közremőködés az ifjúsági érdekképviseleti tevékenység koordinálásában,
− a megyei ifjúság társadalmi és európai integrációjának elısegítése,

6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

423.

− a Hajdú-Bihar Megyei Diákönkormányzat munkájának segítése,
− közremőködés az ifjúsági civil szektor, a megyei önkormányzat és a kormányzati szektor
közötti párbeszéd fórumának kialakításában,
− az Európai Ifjúsági Tevékenységben való részvétel szervezése, nemzetközi ifjúsági és
civil szervezeti programok, együttmőködések elıkészítése, koordinálása.
Egészségügyi feladatok:
− közremőködés a megyei fenntartású egészségügyi kft-kkel kapcsolatos, a taggyőlés
hatáskörébe tartozó feladatok ellátásában Kenézy Kórház Kft., Megyei Egészségügyi
Kft.),
− kapcsolattartás az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács titkársági feladatait
ellátó szervezettel, valamint mőködésének segítése,
− kapcsolattartás a társadalombiztosítási szervekkel, az ÁNTSZ regionális és kistérségi
intézeteivel, valamint a szakmai kamarákkal.

Szociális feladatok:
− az ellátottak körének változásai alapján a struktúramódosítás szakmai elıkészítésének
koordinálása,
− a közhasznú társaságok munkájának összehangolása,
− 2000 fı feletti települések szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésre
való elıkészítése,
− a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
folyamatos felülvizsgálata,
− a Hajdú-Bihar Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal mőködésével kapcsolatos szervezési
feladatok ellátása,
− Hajdú-Bihar
Megyei
Esélyek
Háza–Debrecen
Humánszolgáltató
Központ
tevékenységének szakmai koordinációja,
− közremőködés a közhasznú társaságok szakmai munkájának ellenırzésében,
− nyilvántartást vezetése a megyében mőködı szociális ellátást biztosító intézményekrıl,
− a megye területén megszőnı szakosított szociális intézményekben élı ellátottakról történı
gondoskodás.

Gyermekvédelmi feladatok:
− a gyermekvédelmi intézmények mőködésének elısegítése, fenntartói feladatok
elıkészítése,
− a gyermekvédelmi intézmények szabályzatainak és szakmai programjainak jóváhagyásra
történı elıkészítése,
− a gyermekvédelmi intézmények maximális gyermek-létszámáról szóló közgyőlési
döntések elıkészítése,
− mőködési engedélyezési eljárások bonyolítása,
− közremőködés az intézmények mőködési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatok
kidolgozásában,
− intézmények kiváltásának bonyolítása, szakmai koordináció a társosztályokkal és a
szakminisztériummal, valamint az ezzel kapcsolatos pályázatok szakmai elıkészítése,
− nagykorú fiatalok lakáshoz jutási pályázatának évenként ismétlıdı benyújtása,
bonyolítása és elszámolása,
− közremőködés gyermekvédelmi intézmények törvényességi ellenırzésében,
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gyermekvédelmi koncepció elıkészítése, folyamatos aktualizálása, intézkedési tervek
megvalósítása,
az utógondozói ellátottak részére ingyenes ellátás jóváhagyásának elıkészítése,
utógondozottakkal kapcsolatos feladatok ellátása,
a szakérıi bizottság mőködéséhez kapcsolódó referensi feladatok ellátása,
speciális gyermekotthon mőködésének koordinációja.

Szervezési és egyéb feladatok:
− a megyei közgyőlés, illetve a megyei közgyőlés elnöke egészségügyi, szociális,
gyermekvédelmi, ifjúsági, valamint közoktatási, közmővelıdési és sport feladatokat érintı
döntéseinek elıkészítése,
− az egyes ágazati jogszabályokban foglalt, a fenntartó feladatkörébe tartozó szakmai
feladatok ellátása,
− a megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı gazdasági társaságok pályázatokon
való részvételének szakmai segítése, a projektfolyamatok megvalósításának,
eredményességének figyelemmel kísérése,
− szakmai közremőködés az érdekegyeztetı tevékenységben,
− a megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı gazdasági társaságok létesítésérıl,
átszervezésérıl, megszőntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének
megállapításáról szóló közgyőlési döntések elıkészítése,
− az intézményvezetıi pályázatok lebonyolításában való szakmai közremőködés,
− a Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, a Mővelıdési, Sport, Civil Kapcsolatok
Bizottsága, valamint az Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság
döntéseinek elıkészítése, a mőködésükkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs
feladatok ellátása,
− a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban a
települési önkormányzat által eljuttatott ”Bírálati lapok” és ”Összesítı lapok” feldolgozása
és rendszerezése, valamint az ezzel összefüggı további feladatok ellátása,
− kapcsolattartás
az
alap-és
szakellátást
nyújtó
intézményeket
mőködtetı
önkormányzatokkal, szaktanácsadás, koordináció,
− az intézményekkel kapcsolatos, megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó
nyilvántartások vezetése
− beruházások, rekonstrukciók tervezésének szakmai véleményezése,
− a Fejlesztési Fıosztály irányítása és koordinálása mellett közremőködik a fıosztály
szakterületét érintı pályázatok kidolgozásában, projektek megvalósításában,
projektportfolió elkészítésében, valamint a pályázatfigyelésben,
− közremőködés az intézményi pályázatok szakmai elıkészítésében és azok elszámolásában,
− közremőködés a megyei önkormányzat –települési önkormányzatokat segítı –
szolgáltatásainak nyújtásában, a kistérségi és regionális kapcsolatok fejlesztésében,
− közremőködés a megyei önkormányzat által kezdeményezett rendezvények
megvalósításában,
− az Önkormányzat honlapján megjelenı, a fıosztály felelısségi körébe tartozó adatok
aktualizálása
− kapcsolattartás a fıosztály tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetekkel,
− a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága és a HajdúBihar Megyei Informatikai Központtal kapcsolatos fenntartói döntések elıkészítése,
végrehajtásukban való közremőködés,
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− közremőködés a Megyegazda Kht.-val kapcsolatos, a tulajdonosi hatáskörbe tartozó
feladatok ellátásában,
− a fıosztály feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása.
C/ Jogi és Önkormányzati Fıosztály
Jogi feladatok:
− jogi képviselet,
− szerzıdések, szabályzatok készítésében közremőködés,
− közremőködés, gazdasági és közhasznú társaságok, társulások, társadalmi szervezetek
alapításának jogi elıkészítésében,
− a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése és az önkormányzat
rendeleteinek folyamatos felülvizsgálata.
A közgyőlés és szervei, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez
kapcsolódó feladatok:
− testületi ülések elıkészítése, szervezése,
− elıterjesztések készítése,
− rendelet-tervezetek, határozati javaslatok elıkészítése, törvényességi vizsgálata,
− jegyzıkönyvek, megszövegezése, törvényességi vizsgálata,
− testületi határozatok nyilvántartásának vezetése,
− a bizottságok mőködésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatok ellátása,
− a megyei önkormányzat közgyőlése idıszaki kiadványának, az Önkormányzati Híreknek a
szerkesztése,
− a közgyőlési döntések végrehajtásának koordinálása, ellenırzése.
Humánpolitikai feladatok:
− munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések elıkészítése, személyi anyagok,
nyilvántartások kezelése,
− közalkalmazotti és köztisztviselıi érdekegyeztetési, érdekképviseleti fórum mőködésének
szervezése, valamint közremőködés az érdekegyeztetı tevékenységben,
− a nyugdíjas köztisztviselık ügyeinek intézése,
− szervezi a köztisztviselık képzését, továbbképzését, közigazgatási és ügykezelıi alap,
valamint szakvizsgára történı beiskolázását.

Épített és természeti környezet védelmével, területrendezéssel, idegenforgalommal
kapcsolatos feladatok:
− területrendezési javaslatok, tervek kidolgozásában, intézkedések kezdeményezésében való
közremőködés,
− az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok összehangolása,
− tudományos mőhelyekkel, a megye gazdasági szereplıivel való kapcsolattartás,
− más megyékkel való együttmőködés koordinálása a térség érdekeinek egységes
képviselete céljából,
− közremőködés nagyobb térséget érintı társulás létrehozásában az önkormányzatok
igényeinek felmérése alapján,
− az idegenforgalom területi és országos érdekeinek összehangolásában való közremőködés,
a térséget érintı idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása,
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− a térségi idegenforgalmi és határmenti együttmőködések ösztönzése,
− idegenforgalmi célkitőzések meghatározásában való közremőködés,
− üdülıterületek nagyobb térséget érintı fejlesztési, területrendezési feladataiban való
közremőködés,
− a megyei területfejlesztési tanács döntését megelızıen a megye hosszú távú
területfejlesztési koncepciójára vonatkozó közgyőlési vélemény tervezetének elkészítése,
a tanács döntését követıen a koncepció önkormányzatra vonatkozó részének elkészítése
és a megvalósulás biztosítása,
− a megye területét érintı infrastrukturális (humán- és mőszaki infrastruktúra) fejlesztések
és a változások térségi szerkezetre, tervekre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése,
− a területi jellegő kommunális közszolgáltatási feladatok ellátásában való közremőködés,
– a megye területét érintı villamos energia korlátozás sorrendjének megállapítására
vonatkozó közgyőlési vélemény elıkészítése,
− a megye területét érintı térségi energetikai hálózatok fejlesztési irányainak tervezésében,
valamint az energetikai és termékszállító infrastruktúrák fejlesztésének koordinálásában
való közremőködés,
− a megye területét érintı megújuló energiaforrások felhasználására vonatkozó területi
meghatározottságok, telepítési igények és lehetıségek egyeztetése, tervekben történı
szerepeltetése, valamint az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatok a hatósági és
települési egyeztetési fázisokban, illetve a települési és területi tervezés során a keletkezı
igények felmérése és aktualizálása a tervekben,
− a megyei területrendezési terv elkészítése,
− a térséget, régiót érintı területrendezési tervek programjainak kidolgozása, készíttetése,
− a településrendezési tervek és a megyei területrendezési terv összhangjának elımozdítása,
− a megye arculatát befolyásoló, több települést érintı táji, természeti és épített környezet
védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének
segítése,
− a mezıgazdaság országos és területi érdekeinek összehangolásában való közremőködés,
− a megye egészére és térségeire kiterjedı, az agráriumot érintı tudományos oktató és
feltáró munka segítése,
− a megyei és térségi agrár- és vidékfejlesztési, környezetvédelmi programok, tervek
kidolgozásában, valamint a meghatározott feladatok településközi és megyei
összehangolásában, megvalósításában és értékelésében való közremőködés,
− fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása.
Szervezési és egyéb feladatok:
− választások, népszavazások lebonyolításában való közremőködés,
− önkormányzatokkal való kapcsolattartás, szakmai segítségnyújtás,
− a fıosztály feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása,
− irattár-kezelés,
− a Jogi és Ügyrendi Bizottság, az EU Integrációs és Regionális Bizottság, az
Idegenforgalmi Bizottság, a Területfejlesztési Bizottság, a Mezıgazdasági és
környezetvédelmi Bizottság, a Megye-Város Egyeztetı Bizottság, valamint a
Házbizottság döntéseinek elıkészítése, mőködésükkel kapcsolatos szervezési,
adminisztrációs feladatok ellátása,
− a megyei önkormányzati jelképek használata engedélyezésének elıkészítése,
− a Fejlesztési Fıosztály irányítása és koordinálása mellett közremőködik a fıosztály
szakterületét érintı pályázatok kidolgozásában, projektportfolió elkészítésében, valamint a
pályázatok benyújtásának, a projektek megvalósításának jogi véleményezésében,

6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

427.

− az Önkormányzat honlapján megjelenı, a fıosztály felelısségi körébe tartozó adatok
aktualizálása,
− kitüntetı díjak adományozásának elıkészítése, a javaslatok koordinálása,
− részt vesz az Önzetlenség Hajdú-Bihar Megye Fejlıdéséért Közalapítvány mőködésével
összefüggı alapítói feladatkörbe tartozó közgyőlési elıterjesztések, döntések
elıkészítésében, végrehajtásában,
− a postai küldemények feladásának, átvételének, az ügyiratok belsı kézbesítésének a
megszervezése, lebonyolítása,
− a megyei közgyőlés elnökének, alelnökeinek, fıjegyzıjének hatáskörébe tartozó ügyek
elıkészítése, végrehajtása, a végrehajtás ellenırzése.
E/ Közgazdasági Fıosztály
Költségvetési feladatok:
− a költségvetési és a zárszámadási rendelet-tervezet, valamint a költségvetési rendelet
módosítás tervezetének elıkészítése,
− a gazdálkodás helyzetérıl szóló beszámolók, tájékoztatók összeállítása (féléves,
háromnegyed-éves, éves),
− pénzmaradvány és normatív támogatások elszámolása az önkormányzati fenntartású
intézményekkel,
− fıkönyvi-számviteli feladatok ellátása,
− leltárkülönbözetek számviteli rendezése,
− intézmények pénzellátása a napi finanszírozási rendszerben,
− felügyeleti szervként, a GAFI szakmai irányításán keresztül az intézmények
gazdálkodásának, pénzügyi, számviteli irányítása, elemzése, gazdálkodási, finanszírozási
problémák esetén - az ágazati szakmai irányítókkal egyeztetve - javaslat kidolgozása a
szükséges intézkedésekre, költségvetéseik és beszámolóik összeállításának koordinálása,
− a kötelezı és önként vállalt feladatok pályázataihoz kapcsolódó szerzıdések
ellenjegyzésének elıkészítése az erre vonatkozó szabályzat szerint, pénzügyi
lebonyolítása, ellenırzése, elszámoltatása,
− önhibáján kívül hátrányos helyzető helyi önkormányzatok támogatására, valamint a
létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri hozzájárulás igénylésére pályázatok elkészítése
és továbbítása;
− operatív gazdálkodási feladatok ellátása, analitikus fıkönyvi nyilvántartások vezetése,
számlázások, célfeladatok, dolgozói munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyintézés,
üzemeltetéssel, ingatlan bérbeadással kapcsolatos számlázások, szerzıdések
nyilvántartása és különbözı adatszolgáltatások,
− az adóbevallásokhoz szükséges nyilvántartások vezetése, havi és éves adóbevallások
elkészítése, pénzügyi rendezése,
− a vevı és szállító analitika vezetése, kintlévıségek egyeztetése, behajtása,
− banki folyószámlákkal, értékpapír befektetési számlával kapcsolatos pénzgazdálkodási
tevékenység ellátása,
− pénzkezelési feladatok, számfejtések, pénztári kifizetések ellátása,
− a közgyőlés és szervei, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok tagjai
tiszteletdíjának és költségtérítésének, valamint a megyei önkormányzat hivatala dolgozói
bér- és bérjellegő kifizetéseinek tervezése, nyilvántartása, ezen kötelezettségvállalások
ellenjegyzésének elıkészítése az erre vonatkozó szabályzat szerint, adatszolgáltatás,

428.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

6. szám

− a megyei önkormányzat külkapcsolataival összefüggı külföldi kiküldetések
költségelszámolásának elkészítése,
− pénzügyi információs rendszer mőködtetése,
− a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága felé rendszeres és eseti
információs jelentések készítése és adatszolgáltatás a központi költségvetés részére,
− pénzügyi, számviteli szabályozások kidolgozása,
− az önkormányzat mőködésével kapcsolatos közérdekő adatok közzététele és
nyilvántartása,
− az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységével összefüggı beszámolók
elkészíttetése,
− kötvények, értékpapírok kibocsátásában, vásárlásában a közgyőlési és bizottsági döntések
szerinti közremőködés,
− bank-kapcsolatok fenntartása, betétek, hitelfelvételek elıkészítése,
− hitelek, kölcsönök esedékességének figyelemmel kísérése, kezelése,
Vagyongazdálkodási feladatok:
− ingatlan vagyonkataszter vezetése, vagyonnyilvántartás,
− a megyei önkormányzat üzletrészekben, részvényekben, alapítványokban megtestesülı
vagyonának nyilvántartása, értékelése,
− az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos szabályzatok elıkészítése,
− a forgalomképes ingatlanvagyon hasznosításához elıterjesztés készítése és a döntés
végrehajtása,
− az önkormányzati tulajdon rendezésével kapcsolatos döntések elıkészítése, javaslatok
összeállítása,
− a Hivatal eszközeinek leltározása;
− az intézmények éves beruházási és felújítási igényének összegzése, közremőködés a
feladatok rangsorolásában, szaktanácsadás, mőszaki ellenırzés,
− a vagyongazdálkodással összefüggı pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése és
közremőködés az önkormányzati vagy intézményi pályázatok elkészítésében, javaslatok
kidolgozása a hatékonyabb vagyonhasznosításra,
− a megyei önkormányzat által adott lakáscélú kölcsönök elıkészítı és végrehajtási
feladatai,
− a vagyonbiztosítással kapcsolatos tevékenység koordinálása,
− a megyei önkormányzat hivatala beruházás-statisztikai adatszolgáltatásának elıkészítése,
− ingatlanfejlesztési tevékenység folytatása.
Közbeszerzési eljárások lefolytatása:
- éves közbeszerzési terv elkészítése és az adott évre vonatkozó közbeszerzési terv alapján
közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
- ajánlatok bekérése, értékelése, a szerzıdések elıkészítése, a megvalósítás ellenırzése, a
pénzügyi kifizetések koordinálása, ütemezése.
Ellátási feladatok:
− az Önkormányzat mőködéséhez szükséges mőszaki és tárgyi feltételek biztosítása,
valamint egyéb szolgáltatások (takarítás, portaszolgálat) igénybevételére vonatkozó
döntések elıkészítése, a megállapodásokban foglaltak ellenırzése,
− az épületekkel, gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos, üzemeltetési és
karbantartási feladatok ellátása,
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− a szükséges nyomdai, sokszorosítási tevékenységek elvégzése,
− tárgyi eszközök, kis értékő tárgyi eszközök, anyagok, irodaszerek, nyomtatványok,
kellékek iránti igények összegyőjtése, árajánlatok bekérése, beszerzés és raktározás,
− a gépjármőpark üzemeltetése, karbantartása, az üzemanyag felhasználás elszámolása, havi
ellenırzése,
− a Hivatali étterem által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feladatok
koordinálása a bérlıvel,
− a telefonközpont üzemeltetése,
− a megyei önkormányzat parkolójának mőködtetése,
− a munkavédelmi és tőzrendészeti elıírásoknak való megfelelés biztosítását végzı
szolgáltatóval való kapcsolattartás, a tevékenység koordinálása, ellenırzése.
Szervezési és egyéb feladatok:
− szakmai közremőködés az érdekegyeztetı tevékenységben,
− az Önkormányzat honlapján megjelenı, a fıosztály felelısségi körébe tartozó adatok
aktualizálása,
− a Fejlesztési Fıosztály irányítása és koordinálása mellett közremőködik a projekt és
fejlesztési típusú pályázatok pénzügyi részeinek kidolgozásában, a projektek pénzügyi
lebonyolításában, valamint a projektportfolió pénzügyi vonatkozásainak elkészítésében,
− a támogatások feladatonkénti pénzügyi lebonyolítása, elszámolása, nyilvántartások
vezetése,
− a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság
döntéseinek elıkészítése, mőködésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs
feladatok ellátása,
− a fıosztály feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása.
F/ Ellenırzési Csoport
− rendszerszemlélető megközelítéssel elemzi, értékeli az ellenırzött költségvetési szerv
kockázatkezelési, ellenırzési és irányítási eljárásainak, szervezeti mőködésének
hatékonyságát, gazdaságosságát, eredményességét és a szabályszerőséget (a
jogszabályoknak és a belsı szabályzatoknak való megfelelést),
− a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat és javaslatot
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetıje számára a szervezet szabályszerő,
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködtetésére,
− vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési
rendszerek (FEUVE) kiépítésének, mőködésének, jogszabályoknak és belsı
szabályzatoknak való megfelelését,
− értékeli a kontrollpontok és – folyamatok, illetve a kockázatok megismerésére alapozva,
hogy az egyes kontrollok milyen hatékonyan csökkentik, vagy eredményesen kezelik az
adott kockázatokat,
− vizsgálja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási folyamatokra kialakított belsı kontrollok
érvényesülését az önkormányzati források szabályszerő felhasználásában,
− vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerek mőködésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
− vizsgálja a rendelkezésére álló erıforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és
gyarapítását,
− nyomon követi az ellenırzési jelentések alapján megteendı intézkedések végrehajtását,
− a komplex ellenırzés koordinálása,

430.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

6. szám

− elkészíti a közgyőlés elé kerülı ellenırzéssel kapcsolatos elıterjesztéseket, elemzı
anyagokat,
− elvégzi az ellenırzési ütemterv szerint az intézmények és a társaságok pénzügyi-gazdasági
ellenırzését, a Hivatal belsı ellenırzési feladatait, illetve a cél és témavizsgálatokat,
− a feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása.
G/ Elnöki Titkárság
− a megyei közgyőlés elnöke munkájának közvetlen segítése,
− kommunikációs és PR feladatok ellátása,
− kapcsolattartás a társmegyékkel, az együttmőködésben érdekelt szervekkel, kamarákkal,
intézményekkel,
− a feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása.
V.
A Hivatal mőködési rendje
1. A Hivatalban osztott iktatási rendszer mőködik. Az iratkezelés feletti általános felügyeletet
a megyei fıjegyzı gyakorolja, a szervezeti egységek vezetıi az irányításuk alá tartozó
egységeknél ellenırizik az iratok nyilvántartásának és kezelésének rendjét, az erre vonatkozó
elıírások betartását.
A Hivatal irattári, ügykezelési és selejtezési rendjét külön szabályzat tartalmazza.
2. A kiadmányozás rendjét a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı szabályozza.
3. A Hivatalban a munkaidı munkanapokon 7,30 órától 16,00 óráig, a törzsidı 8,00 órától
16.00 óráig, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig, a törzsidı 8,00 órától 13,30 óráig tart.
A dolgozók fıosztályonként jelenléti íven jegyzik munkába érkezésük és távozásuk
idıpontját.
Napközben – törzsidıben – a munkahelyrıl eltávozást a fıosztályvezetı tekintetében a
fıjegyzı, a Hivatal többi dolgozójának esetében a szervezeti egység vezetıje engedélyezi.
A napi munka befejezése után az iroda helyiségekben elzáratlanul ügyirat, bélyegzı nem
maradhat.
4. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
A fıosztályok ügyfélfogadást kedden és csütörtökön 8,00 órától 16,00 óráig tartanak.
5. A belsı szervezeti egységek az elnevezésüket is tartalmazó bélyegzıt használnak. A
bélyegzıkrıl bélyegzı-nyilvántartást kell vezetni.
VI.
Mellékletek
1. számú melléklet
2. számú melléklet

A Hivatal szervezeti felépítése
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök
VII.
Függelék

A Hivatal belsı szabályzatai, utasításai

Elnöki titkárság

Partnerségi kapcsolatok

Pályázati feladatok

Fejlesztési Fıosztály
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Egészségügyi, szociális,
gyermekvédelmi feladatok

Közoktatási, kulturális,
sport és ifjúsági feladatok

Intézményfenntartói
Fıosztály

Fıjegyzı
(aljegyzı)

Tisztségviselık

Ellátási feladatok

Közbeszerzési eljárások
lefolytatása

Vagyongazdálkodási
feladatok

Költségvetési feladatok

Közgazdasági Fıosztály

A Hivatal szervezeti felépítése
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Épített és természeti környezet
védelmével,
területrendezéssel,
idegenforgalommal
kapcsolatos feladatok

Humánpolitikai feladatok

A közgyőlés és szervei,
valamint a területi kisebbségi
önkormányzatok
mőködéséhez kapcsolódó
feladatok

Jogi feladatok

Jogi és Önkormányzati
Fıosztály

Ellenırzési csoport

1. számú melléklet
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2. számú melléklet
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény (a
továbbiakban: törvény) 3. § (1)-(2) bekezdései alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Hivatalánál a következı munkaköröket betöltı (munkaköri feladatokat ellátó) köztisztviselık
kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni:
A törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján:
- megyei fıépítész,
- nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények mőködésével összefüggı
hatósági feladatokat ellátó közoktatási ügyintézık.
A törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján:
- közbeszerzési referens,
- közbeszerzési eljárásban közremőködı jogi, vagyongazdálkodási és mőszaki
ügyintézık.
A törvény 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján:
- kötelezettségvállalásra, utalványozásra, illetve ezek ellenjegyzésére jogosultak,
- gazdálkodás ellenırzésére jogosult belsı ellenırök,
- pénztáros,
- pénztárellenır,
- vagyongazdálkodási ügyintézı.
A törvény 3. § (1) bekezdés d)-e) pontjai alapján:
- az önkormányzati támogatási kerettel rendelkezı állandó bizottságok referensei.
A törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjai alapján:
- a vezetıi megbízással rendelkezı köztisztviselık.
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433.
Függelék

A Hivatal mőködéséhez kapcsolódó belsı szabályzatok, rendelkezések

1.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Adatvédelmi Szabályzata

2.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Iratkezelési Szabályzata

3.

Szabályzat az önkormányzat hivatala kiadmányozási rendjérıl

4.

Eszközök és források értékelési szabályzata

5.

Eszközök, források leltározás és leltárkészítési szabályzata

6.

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

7.

Önköltség-számítási szabályzat

8.

Pénz- értékkezelési szabályzat

9.

Gazdálkodási jogkörök szabályzata

10.

Szabályzat a céljellegő támogatásokhoz kapcsolódó szerzıdéskötési, elszámolási,
ellenırzési feladatokról és az azokban közremőködık közötti munkamegosztás
rendjérıl

11.

Kockázatkezelési szabályzat

12.

Informatikai Biztonsági szabályzat

13.

Szabályzat a képernyı elıtti munkavégzés minimális egészségügyi
követelményeirıl

14.

Munkabiztonsági Szabályzat

15.

Tőzvédelmi Szabályzat

16.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Házi Nyomdájának Mőködési
Szabályzata

17.

Szabályzat a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat székházépületében (Debrecen,
Piac u. 54., Debrecen, Vármegyeháza u. 1/A.) lévı közösségi helyiségek nem
hivatali célra történı igénybevételére

18.

Személygépkocsi üzemeltetési szabályzat

19.

Számviteli politika

20.

Gazdasági szervezet ügyrendje

21.

Bizonylati rend

22.

Számlarend, számlatükör

23.

Belsı ellenırzési kézikönyv
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24.

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés Elnökének és a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Fıjegyzıjének rendelkezése a külföldi kiküldetések rendjérıl

25.

Fıjegyzıi rendelkezés az egységes közszolgálati szabályzatról

26.

Fıjegyzıi rendelkezés hivatali mobil telefon használatáról

27.

Fıjegyzıi rendelkezés a közgyőlés bizottságai által meghirdetett pályázatok
Interneten történı közzétételérıl

28.

Fıjegyzıi rendelkezés a kiküldetési átalány megállapításáról

29.

Fıjegyzıi rendelkezés az önkormányzat hivatalán belüli kommunikáció javítását
célzó intézkedések bevezetésérıl

30.

Fıjegyzıi rendelkezés az önkormányzat honlapjának karbantartásával kapcsolatos
jogosultsági mátrix kialakításáról

31.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatainak és projektjeinek mőködési
kézikönyve

A közgyőlés egyidejőleg a 21/2007. (II. 23.) MÖK határozatot és az azt módosító
361/2007. (XII. 14.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi.
2. A hivatal szervezeti egységeinek – a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, valamint a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala szabályzataiban meghatározott – feladatai a
2008. június 1. napjától hatályos szervezeti felépítésének megfelelıen módosulnak.
A közgyőlés felkéri elnökét, valamint a megyei fıjegyzıt a megyei önkormányzat
szabályzatainak – a 2008. június 1. napjától hatályos ügyrendnek megfelelı – módosítására és
jóváhagyására.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2008. május 31.
2008. július 15. a szabályzatok módosítására

146/2008. (V. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján a 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló értékelést a határozat melléklete
szerint elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az értékelést küldje meg az Észak-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.
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435.
Melléklet

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást
nyújtó intézmények 2007. évi tevékenységének értékelése
I.
A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete
Az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII. 15.) Korm.
rendelet 29. § (5) bekezdése alapján a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó olyan
intézményeket melyek ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkeznek, a mőködést
engedélyezı szerv 2008. június 30-ig felülvizsgálja. A felülvizsgálat befejezéséig az
intézmények mőködési engedélye meghosszabbodik. Ha az intézmény a továbbiakban sem
felel meg a szükséges feltételeknek, a mőködést engedélyezı szerv 2012. december 31-ig
érvényes ideiglenes mőködési engedélyt ad ki, amennyiben ellátási érdekbıl indokolt.
Fenti rendelet a megyei önkormányzat két gyermekvédelmi intézményét, a Dr. Molnár István
Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthont, valamint a Komádi
Gyermekotthont érinti. Mindkét intézményben végre kell hajtani a lakásotthonokká történı
átalakítást.
Fenti gyermekotthonok kivételével a megyei önkormányzat lakásotthonokban biztosítja a
gyermekek teljes körő ellátását.
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeket a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok
fogadják. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló módosított 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 124. § (8) bekezdése szerint az otthon
átalakítása és a férıhelyek növelése szükséges, mivel a helyiségekre vonatkozó elıírások nem
felelnek meg a Rendeletben foglaltaknak.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiváltott lakásotthonai
-

A berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon 8 lakásotthonban biztosít otthont nyújtó
ellátást. A speciális gyermekotthonban 2008. évben megkezdték 2x8 fı disszociális és
antiszociális, valamint súlyos pszichés zavarral küzdı fiú nevelését.

-

A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok 10 lakásotthonban nyújt teljes körő ellátást.

-

A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon 9 lakásotthonában nevelnek különleges szükséglető gyermekeket.

-

A Hajdúsági Lakásotthonokban 10 lakásotthon mőködik.

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat koordinálja a gyermekek
elhelyezését a megyei szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján, valamint ellátja HajdúBihar megye és Debrecen Megyei Jogú Város számára a szükséges szakszolgáltatási
feladatokat.
Nevelıszülıi hálózatban jelenleg 715 fı gyermeket nevelnek.
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2007-ben a megyei önkormányzat az elızı évekhez hasonlón pályázatot nyújtott be az állami
gondoskodásból 1998. elıtt nagykorúságuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutására, melyhez
a szakminisztérium 2.500.000,- Ft támogatást, a megyei önkormányzat 1.346.000,- Ft saját
forrást biztosított, 4 fiatal számára.
A Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. ütemében 20 millió Ft saját forrás biztosítása
mellett 2 lakásotthon építésére nyújtott be pályázatot a megyei önkormányzat, melyen 30
millió Ft támogatást nyert a szakminisztériumtól.
A korszerő lakásotthonok mőködése során jelentkezı mőszaki és állagmegóvási problémák,
valamint a karbantartás elvégzése továbbra is feladat, nemcsak a gyermekek és az intézmény
számára fontos, hanem egyben a megyei önkormányzat vagyonának védelmét is jelenti.
A speciális gyermekotthon keretei között az egyik legszükségesebb szolgáltatás biztosítható a
disszociális tüneteket, valamint súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek részére,
mőködésével enyhültek a megyei szakellátás gondjai.
Vannak azonban olyan speciális szükséglető gyermekek, akik a szakértıi bizottság
szakvéleménye alapján nem disszociális és antiszociális magatartásúak, hanem más súlyos
pszichotikus vezetıtünettel rendelkeznek. Ezeket a gyermekeket nem lehet a megye speciális
gyermekotthonába helyezni. Az ı helyük elsısorban egészségügyi ellátórendszerben lenne, de
férı- és megfelelı gondozási hely hiányában az elhelyezést nem lehet egészségügyi
intézményekben javasolni.
Ezeket a gyermekeket, valamint a speciális szükséglető lányokat továbbra is gyermekotthoni
és lakásotthoni körülmények között nevelik. A jelenlegi gondozási helyeken nem tudják a
megfelelı körülményeket biztosítani számukra, illetve ép társaikat is veszélyeztethetik.
Különösen megoldatlan a probléma lakásotthonokban történı nevelésük esetében, mivel
gondozásuk különleges szakértelmet kíván, amire a pedagógusok nincsenek felkészülve,
illetve negatív hatással lehetnek és állandó veszélyt jelenthetnek társaikra, akadályozva azok
teljes körő ellátását, nevelését.

1.

Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu

Az intézmény 8 lakásotthonban biztosítja a teljes körő ellátást.
A 2007. év legfontosabb célkitőzése a gyermekotthon kiváltásának befejezése volt. A teljes
szervezeti és strukturális átalakulás csak a 3x8 férıhelyes – súlyos disszociális tüneteket
mutató, valamint súlyos pszichés problémákkal (kivéve a pszichiátriai jellegő vezetı tünettel)
rendelkezı fiúgyermekeket befogadó – speciális gyermekotthon beindulásával valósul meg.
Az építkezés és a mőszaki hibák kijavítása elhúzódott, ezért az épület 2008. márciusában
került átadásra. A három egységbıl két lakásotthon kezdte meg mőködését, ahol a szakértıi
vélemények alapján eddig 14 gyermek került elhelyezésre. A harmadik lakásotthon
hamarosan megkezdi mőködését.
Engedélyezett férıhely szám:
Lakásotthoni férıhely:
Speciális lakásotthoni férıhely:
Kihasználtság:

120 fı
96 fı
24 fı
95 %
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Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként
Életkor
3-6 év
6-10 év
10-14 év
14-18 év
18 év fölötti
Összesen

Ideiglenes hatályú
elhelyezettek
Átmeneti neveltek
Tartós neveltek
Utógondozói
ellátottak
Különleges
szükségletőek
Speciális
szükségletőek

Összesen
5
12
24
42
11
94

Fiú
3
9
18
23
9
62

Lány
2
3
6
19
2
32

Összesen
3

Fiú
2

Lány
1

80
11

51
9

29
2

19

12

7

9

8

1

Szakmai létszámok
Szakmai létszámok megfelelnek a Rendeletben elıírtaknak. A mőködését megkezdı speciális
gyermekotthonba 14 fı szakmai létszámot biztosított a fenntartó, amely kiegészíti a korábbi 5
fı szakmai létszámot, így 19 fı biztosítja a speciális ellátást.
Tendenciák
A Vadrózsa lakásotthon profilváltása miatt az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerekek az
üres férıhely függvényében kerültek a különbözı lakásotthonokba. A beilleszkedés a
gyermekek számára nem minden esetben könnyő, aminek elsıdleges oka a szakellátásba
történı késıi bekerülés, és az, hogy sok esetben már-már deviáns magatartású gyermeket,
fiatalokat kell beilleszteni egy már összeszokott közösségbe. Ez is oka annak, hogy a
szökések száma meglehetısen magas.
A gondok ellenére a mőködı lakásotthonok tárgyi és személyi feltételrendszere megfelel az
elvárásoknak. Erısödött a szakmai munka, növekedett a házak önállósága, kialakult egyéni
arculatuk.
Változások a személyi, tárgyi feltételekben
A legnagyobb változást a gyermekek által 2008. február 18-án elfoglalt speciális
gyermekotthon jelenti. A speciális lakásotthonokba átkerülı 9 dolgozó aktívan készült az új
feladatra. Kidolgozták a szakmai programot, a pedagógiai programot, a szabályzatokat, az új
dolgozók felkészítésének ütemtervét, és 14 új dolgozót felkészítettek a speciális feladatra.

438.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

6. szám

5 lakásotthonban új lakásotthon-vezetı irányítja a szakmai munkát. Az átállás nem minden
esetben volt problémamentes. A gyermekek számára a változás bizonytalanságot jelentett,
ezért gondos szakmai munkát kell végezni annak érdekében, hogy a közösség mőködése
megfelelı legyen, és volt olyan nevelı, akinek új terület volt a gyermekvédelem.
A lakásotthonokban a tárgyi feltételek folyamatosan javultak. A házak berendezési és
felszerelési tárgyai gyarapodtak, az elhasználódottakat lecserélték. Mindenhol ügyelnek a
formák és színek harmóniájára.
A speciális gyermekotthon építési területérıl kivágott fákat rönkökre vágatták, ezt 2007-ben
szétosztották a lakásotthonok között. Így minden udvarra sikerült kerti asztalokat, padokat,
homokozókat készíteni.
Folyamatosan ültettek fákat, cserjéket, virágokat a lakásotthonok udvarára, amit nagy
szeretettel ápolnak, gondoznak a gyerekek.
Az állagmegóvásra fokozott figyelmet fordítanak. A javítási, festési munkálatokat szükség
szerint végezik.
A legnagyobb karbantartást a Százszorszép lakásotthon fürdıszobájának szigetelése, felújítása
igényelte.
A zsákai Micimackó lakásotthon bejárati ajtójának cseréje a gazdaságosabb hıfelhasználás
érdekében volt indokolt.
A Kikelet, a Napsugár és a Tüskevár lakásotthonokban a lépcsıfeljárót lambériázták.
A házak ellátmánya elegendı volt a biztonságos mőködéshez (27.500 Ft/fı/hó). Pályázati és
alapítványi segítséggel minden lakásotthonnak volt megtakarítása, amit a tárgyi környezet
fejlesztésére, szabadidıs programok és kirándulások szervezésére fordítottak.
A higiénés körülmények megfelelıek. Minden gyermek megkapja a Rendeletben elıírt
ruházatot és az életkorához igazodó összegő zsebpénzt.
A megfelelı egészségügyi ellátás a gyermekek számára biztosított. Hetente két alkalommal
gyermekorvos rendel a gyermekotthonban, a többi napon a gyermekrendelı fogadja a
gyermekeket, fiatalokat.
Az elsı szakma megszerzéséig a tanszereket, taneszközöket az intézmény biztosítja.
A gyermekotthon vezetısége nagy gondot fordít arra, hogy évente több alkalommal legyenek
olyan rendezvények, ahol minden lakásotthonban élı gyermek és itt dolgozó felnıtt részt
vehessen.
A felügyeleti szervek által végzett ellenırzések tapasztalatai
Az éves ellenırzést az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala 2007. november 8-án és 22-én végezte. Az ellenırzés megfelelınek találta az
intézmény mőködését.
A speciális gyermekotthon házirendjében kiegészítésre került a panaszjog érvényesítésének
módja és az érdekképviseleti fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlására
vonatkozó elıírás.
A szakmai fıosztállyal kialakított munkakapcsolat a korábbi évekhez hasonlóan folyamatos
volt. A speciális gyermekotthon építése, a javítási munkálatok, az engedélyek beszerzése, a
berendezési tárgyak megvásárlása illetve a dolgozói létszám egyeztetése összehangolt munkát
kívánt mind a fenntartó mind az intézmény részérıl.
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Jövıre vonatkozó célok, javaslatok
Nagy kihívást jelentett a speciális gyermekotthon beindítása és hatékony mőködtetése. A
harmadik lakásotthon megindítása a közeljövı feladata, az ehhez szükséges szakmai létszám
feltöltésére az intézmény a szükséges intézkedéseket kezdeményezte. Az ide kerülı, súlyos
pszichés tüneteket mutató gyermekek tekintetében a szakértıi bizottság véleményezése
folyamatban van.
A gyermekek nevelését, a sportolási lehetıséget biztosító sportpálya az épületek mögött kerül
kialakításra.
Az intézmény 2008. január 1-jétıl részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv lett. Az
egyes gazdálkodási feladatokat ezután a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági
Szolgáltató Fıigazgatósága látja el. A gazdasági részleg átszervezése megtörtént.
Civil kapcsolatok
-

2.

Segítı Kezek Alapítvány:
A gyermekotthon saját alapítványa, fıleg szabadidıs programokat szervez a gyerekeknek.
Magyar Barátok Tervezés Alapítvány:
Gyermeküdültetés.
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány:
Tanulás segítése, ösztöndíj programok.
Bihari Állami Gondozottak Egyesülete:
Fıleg a nagykorúak önálló életkezdésének támogatása.
Magyar Élelmiszerbank Egyesület:
Tartós élelmiszerekkel támogatja intézményt.
CSAT Egyesület:
Továbbképzések felnıtteknek, gyermekeknek szabadidıs programok szervezése.

Hajdúsági Lakásotthonok

Hajdú-Bihar megye elsısorban hajdúsági területeit ellátó, lakásotthoni ellátást biztosító
intézmény.
Engedélyezett gyermeklétszám:
111 fı.
Kihasználtság:
101.9 %
2007-ben átlagos gyermeklétszám: 113,11

Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként:
Korcsoport
0-3 év
3-6 év
6-10 év
10-14 év
14-18 év
18 év felett
Összesen:

Fı
5
14
18
31
30
22
120

Ebbıl leány
4
8
12
14
15
12
65

Fiú
1
6
6
17
15
10
55
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Kiskorú

70 fı

Különleges szükséglető:

27 fı

Speciális szükséglető:

1 fı

Utógondozói ellátott:

22 fı

Összesen:
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120 fı

Szakmai létszámok
Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 78,5 fı.
A szakmai teamek összetétele évek óta változatlan, 2007-ben 6 szakember ment nyugdíjba –
akiket szakirányú végzettségő szakemberekkel pótoltak.
A szakmai létszám megfelel a Rendeletben meghatározottaknak.
Az intézmény szakirányú szakképesítése 100 %-os.
Tendenciák
A Hajdúnánás Hajdúsági Lakásotthonokban, 1999-ben történt a kiváltás óta folyamatosan
közel 100 %-os illetve 100 % fölötti a férıhely-kihasználtság. Az utógondozói ellátottak
száma az utóbbi években 22-28 között van.
14 éven felüli ellátottak száma 52 fı, ez a létszám 46,8 %-a.
Évrıl évre nı azon beutaltak száma, akik 13-15 évesek, családból illetve nevelıszülıktıl
érkeztek. Természetes részükrıl, hogy hazavágynak és meg is szöknek a számukra kedvezı
alkalomkor.
Az utóbbi évek statisztikai adatai azt igazolják, hogy nem következett be számottevı
csökkenés a szakellátásba beutalt gyermekek számában. Ezt igazolja az intézmény férıhelykihasználtsága is – emiatt szükséges lenne egy 12 fıs lakásotthon építése Hajdúnánás
területén.
Fı cél a 10 lakásotthonban élı gyermekek és fiatalok számára családi házakban, a családi
otthonhoz hasonlóan berendezett, általuk is alakítható otthonos, biztonságos környezet
létrehozása.
Az egyéni elhelyezési tervben foglaltakat csapatmunkában megvalósították.
Változnak az aktuális társadalmi elvárások, az oktatáspolitikai, gyermekvédelmi feladatok. Az
eltérı és változó feladatok között biztosították az egyéni képességek, a személyiség
fejlesztését.
2007. évben 6 fı utógondozottnak, illetve utógondozói ellátottnak vásároltak lakást.
A csoportgazdálkodást megvalósították a lakásotthonok életében, az ellátottaknak
gyermekközpontú nevelést biztosítanak.

Változások a személyi, tárgyi feltételekben
A folyamatos állagmegóvás, az eszközök, tárgyi berendezések, tartós használati eszközök
folyamatos pótlása, valamint a rendszeres karbantartás az elmúlt évben is fontos feladat volt.
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A központi főtésrendszert felülvizsgálták, ahol szükséges volt, a javítási munkálatokat a
szezon megkezdése elıtt elvégezték.
A kiváltás óta eltelt közel 10 év alatt a házak külsı homlokzata jelentısen romlott, elavultak a
nyílászárók, energiatakarékosság szempontjából is nagy szükség lenne a korszerősítésre. Ahol
villanybojler van, nagyobb az energiafelhasználás, azok cseréjére csak a főtésrendszer
átalakításával egy idıben lehet alkalom.
Felújítási, karbantartási munkák és jelentısebb vásárlások 2007. évben intézményi
költségvetésbıl
Polgári u. 77.
- a nyílászárók cseréje,
- főtésrendszer teljes felújítása,
- fürdıszoba teljes felújítása,
- szınyegvásárlás,
- 2 db emeletes ágy vásárlása,
- gáztőzhely vásárlás,
- villanyvezeték cseréje.
Lehel u. 1/A.
- nyílászárók cseréje,
- gáztőzhely vásárlás,
- mosógép vásárlás.
Kapitány u. 24.
- nyílászárók cseréje,
- konyhabútor cseréje,
- mikrohullámú sütı vásárlása,
- 3 db fotelágy vásárlása,
- szekrény vásárlása a társalgóba.
Bethlen G. krt. 33.
- 2 db fotelágy vásárlása,
- részleges ablakcsere,
- mosógép vásárlás,
- porszívó, csillár vásárlás.
Jókai u. 22.
- lapos tetı átépítése cseréplemezes lindab sátortetıre,
- a ház külsı szigetelése, homlokzatborítás,
- emeleti erkély beépítése, szoba kialakítása,
- teljes belsı mázolás, festés,
- porszívó, csillár vásárlás,
- szekrény vásárlása a nevelıi szobába,
- cipıs szekrény vásárlása,
- konyhai nagymérető ebédlıasztal vásárlása.
Somogyi B. u. 3.
- konyhabútor cseréje,
- gáztőzhely vásárlás,
- 2 db emeletes ágy,
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apróbb háztartási gépek vásárlása (hajszárítók, vasaló, vasalóállvány, konyhamérleg,
főszegély nyíró).
Lehel u. 18.
- elıszoba, nappali, konyha burkolása
- gáztőzhely vásárlás,
- a lakás festése, mázolása,
- mosógép vásárlás,
- számítógép vásárlás,
- digitális fényképezıgép vásárlása.
Rákosi V. u. 1/A
- hőtıszekrény, mosógép, gáztőzhely vásárlás,
- beépített szekrény a nevelıi szobába.
A gyermekek számára gazdag nyári és évközi szabadidıs programokat szerveztek, kiemelt
figyelmet fordítanak az élményt nyújtó szabadidıs tevékenységekben való részvételre.
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai
A gyámhivatali éves ellenırzés minden esetben korrekt, segítı szándékú. A pozitív
megállapítások motiválják a dolgozókat.
Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal vizsgálata 2007.
évben a következıket állapította meg:
„Összességében elmondható, hogy a gyermekotthon mindhárom szakmai egysége az elızı
évekhez hasonlóan magas szakmai színvonalon látja el a lakásotthonokban élı gyermekeket.
A tárgyi és személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak, a pszichológusok
óraszámának emelésére a folyamatban lévı képzést követıen remélhetıen lesz mód.
Minden lakásotthonban érezhetıen a gyermekek állnak a központban. Dicséret illeti az itt
dolgozókat is - az otthonos, biztonságot nyújtó légkör kialakítása az ı érdemük, melyet a
gyermekek láthatóan megbecsülnek. A sokéves következetes munka minden területen érezteti
hatását.”
Jövıre vonatkozó célok, javaslatok
Cél továbbra is a közös értékrend megtartása, fejlesztése.
- A pedagógiai tevékenységet team munkában végzik, az egyéni tevékenység is csak erıs
háttértámogatással valósítható meg. Ehhez szükséges a folyamatos, mindenre kiterjedı és
mindent átfogó
•
szupervízió, esetmegbeszélés, tanácsadás rendszere, aminek célja a folyamatos
tanulás és fejlıdés,
•
a megújulás lehetıségeinek biztosítása,
•
a korai szakmai kifáradás megelızése.
- A vezetés a nyugdíjba vonult munkatársak helyére szakirányú szakképzettséggel
rendelkezı, megfelelıen felkészült munkatársakat alkalmaz.
- A továbbképzési tervnek megfelelıen bıvítik a munkatársak elméleti ismereteit. 21 fı
pedagógus közül 12 fınek van szociális szakvizsgája.
- A szakellátásba beutalt gyermekek száma évrıl évre nem csökken, a gondozási helyek
bıvítése érdekében indokolt lehet Hajdúnánáson egy 12 férıhelyes lakásotthon építése.
- A lakásotthonok költségvetésében a jövıben is tervezni kell az állagmegóvás, illetve az
energiatakarékosság megvalósításához szükséges költségekkel.
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Pályázati lehetıségek kihasználásával a tárgyi feltételek javítása.
A mindenkori jóváhagyott költségvetés keretén belül jól gazdálkodni.
Fokozott takarékosság minden területen.
A tárgyi eszközök folyamatos karbantartása, cseréje.
Az alap- és a szakellátás hatékonyabb mőködése, családok alkalmassá tétele a gyermekeik
visszafogadására.

Civil kapcsolatok
A Hajdúsági Lakásotthonok a következı szervezetekkel vannak kapcsolatban:
- Nevelıotthonok Nemzetközi Szervezet (FICE),
- Magyar Gyermek- és Ifjúsági Szövetség (MAGYISZ),
- Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE).
- Az intézmény dolgozói 2007-ben létrehozták „Lakásotthonokban élı gyermekekért”
Alapítványt, melynek célja az intézményi források bıvítése, adományok, támogatások
győjtése.

3.

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok

A szakellátás 10 lakásotthonnal mőködı intézménye, valamint mőködteti a megye befogadó
otthonát.
Engedélyezett férıhelyszám
2007. december 31-jei létszám
Kihasználtság:
Befogadó otthon kihasználtsága:

104 fı
103 fı
94,87 %
85,3 %

Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként
Születési
év

1990
elıtt
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Ideiglenes
Átmeneti
Tartós nevelt
Utógondozói
Mind:
hatállyal
nevelt
ellátott
elhelyezett
Össz.: Ebbıl Össz.: Ebbıl Össz.: Ebbıl Össz.: Ebbıl Össz.: Ebbıl
lány:
lány:
lány:
lány:
lány:
22
10
22
10
1
2
1
4
1

1
1
1

9
10
14
12
6
5
1

5
5
6
6
2
3

4

2

2
3
1

2

2

1
1

11
13
15
16
7
5
1
2
4
2
3
1

5
6
7
7
2
3

2

2
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2003
2004
2005
2006
2007
Összesen:
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1

11

3

1

6

31

2

22

10

2

103
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Befogadó otthon
Születési év
1989 vagy korábban
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Összesen:

Fiú

1
1
3
1

Lány

Összesen

1
1
1

1
2
1
4
1

2
8

2
3

11

Szakmai létszámok
A szakmai létszám megfelel a Rendeletben foglaltaknak.
A jelenleg engedélyezett szakmai létszám 79 fı.
2007-ben szociális szakvizsgát 1 fı szerzett.
A képzésre kötelezetteken kívül a továbbtanulni kívánók támogatása 2004-tıl belsı pályázat
útján történik. A jelentkezık támogatásáról bizottság dönt.
Az intézményben naprakész a közalkalmazotti és a szakmai nyilvántartás.
A szakmai létszám állandó dolgozókkal biztosított, a fluktuáció nem jellemzı.
Lakásotthonokban a dolgozói teamek vonatkozásában erısödött a csapatmunka. A jövıben
kiemelt feladat a szervezetfejlesztés.
2007-ben a központi irányításban több belsı képzést szerveztek:
• kiégés megelızés a team munka erısítésével és a konfliktus kezelés új módszerével
személyiségfejlesztı tréning,
• pszichológiai módszerek a munkavállalási készség fejlesztésére szóló tréning,
• pszichológusi szupervízió,
• pályaorientációs workshop.
A módszertani központban sor került egy gyámi mőhely, egy gyermekfelügyelıknek szóló
esetmegbeszélı sorozat, és egy külsı továbbképzı intézménnyel közös tanfolyam
akkreditálására. Ezekbıl a gyámi mőhely és a külsı képzés („Speciális és különleges
szükséglető gyermekek nevelése lakásotthoni körülmények között” címmel) is megvalósult.
Az esetmegbeszélı csoport 2008. február végén kezdte meg mőködését.
Ezen kívül az intézmény dolgozói számos konferencián, képzésen vettek részt.
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Tendenciák
A gyermekek tanulmányi eredményei nem javultak az elvárható szinten, több esetben volt
bukás. A nevelık nem elégedettek a gondozottak tanuláshoz való viszonyulásával, motivációs
szintjével, kötelességtudatukkal, amely növekedésükkel egyre romlik. Konfliktus esetén
elsıként a tanulást utasítják el, így e területen jelentıs feladatok vannak.
Az intézményben gondozott gyermekek egy-két kivétellel tanulnak, a nem tanköteles korúak
dolgoznak.
Több területen is igénybe veszik külsı szakemberek segítségét a gyermekek megfelelı
ellátása érdekében – logopédus, nevelési tanácsadó, gyermekpszichiátria, drogambulancia,
szakértıi bizottság. Élnek a településen lévı korrepetálási lehetıségekkel is.
Változások a személyi és tárgyi feltételekben
A házvezetık személyében egy esetben volt változás.
Az I. sz. gyermekotthon pszichológusa egy évre külföldi ösztöndíj miatt fizetés nélküli
szabadságon tartózkodik, a másik két intézményi pszichológus helyettesíti.
Szintén az I. sz. gyermekotthon növendékügyi elıadója GYED-ben részesül, a helyettesítését
ellátó munkavállaló január 1-jétıl távozott, így január 14. napja óta új helyettesítı dolgozó
látja el a munkakör feladatait.
Az intézményben folyó szakmai munka a törvényi elıírásoknak megfelelı.
Az egyes lakásotthonokban folyó munkát mindig az adott gyermekcsoport igényeihez, a helyi
sajátosságokhoz, az aktuális helyzethez igazítva szervezik.
Jól kialakult a lakásotthonban dolgozó munkatársak közötti munkamegosztás.
Kidolgoztak egy értékelı rendszert, melyben a munkatársak önmagukat, a közvetlen
környezetükben dolgozókat, illetve vezetıiket értékelték. Ezen pontozás összesítése után
ünnepélyes keretek között került nyilvánosságra az eredmény.
Jelentıs szakmai kihívást jelentett minden gyermekotthonban a szakmai programok
átdolgozása.
Mindhárom gyermekotthon aktualizálta a házirendjét.
Kiemelkedı a gyámi mőhely és a LOSZE tagozat mőködése, valamint az abban mőködtetett
család és utógondozói mőhely.
A tárgyi feltételek javítására 2007-ban kevés lehetıség volt.
A lakásotthonokban a neveléshez szükséges esztétikus, egészséges környezetet igyekeztek
kialakítani. Sajnos ilyen irányú fejlesztésre nincsenek pályázati lehetıségek, a saját forrás
pedig erısen behatárolja az ezirányú tevékenységet.
2007-ben külsı támogatóktól pénz- illetve tárgyi támogatást is kapott az intézmény, így
vásároltak 3 tőzhelyet, és elkészült egy szalonnasütı hely. Ezen kívül jelentıs külsı segítséget
kaptak számos program szervezésében, és egy emlékkönyv kiadásában is.
Megjelent az intézmény évkönyve, amit CD melléklettel is elláttak.
Saját beszerzések, felújítások
Téglás, Kossuth u.
- a konyha teljes rekonstrukciója,
- gázkazán csere, érintésvédelmi felújítás,
- nyílászárók javíttatása,
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diófa kivágattatása,
irattár berendezése,
2 db étkezı asztal és 13 szék vásárlása.

Téglás, Május 1. u.
- bútorok cseréje
- öblítı tartály, csapok cseréje,
- festés,
- konyha burkolása.
Nyíracsád, Malom u.
- bejárati ajtó cseréje,
- ülıgarnitúra cseréje,
- ajtócsere,
- kerítésdrót cseréje,
- 8 új heverı beszerzése, új fürdıszoba ablak beépítése,
- használt tv-ék, számítógépek (támogatóktól),
- csatorna javítása,
- terasz korlátjának cseréje.
Nyíracsád, Zrínyi u.
- érintésvédelmi felújítás,
- gáztőzhely vásárlása,
- csatorna bekötése.
Debrecen-Józsa, Pitypang u.
- zuhanykabin cseréje,
- televízió vásárlás.
Debrecen, Kosárfonó u.
- konyhabútor cseréje,
- csatorna bekötése,
- gáztőzhely vásárlás,
- hőtıláda (a berettyóújfalui gyermekotthonból),
- mikrohullámú sütı vásárlása,
- a kis házban konvektor javítása,
- folyamatos javíttatások – redıny, víz szerelékek, villany, mosógép, zárak.
Nyíradony, Ifjúság u.
- 11 heverı cseréje,
- csatorna javítás.
Debrecen, Békés u.
- televízió vásárlás,
- fotelágyak cseréje,
- új gáztőzhely vásárlása,
- élelmiszer raktárba polc (a megyei könyvtárból) elhelyezése,
- linóleum csere,
- függöny felszerelése,
- csatorna bekötése.
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Debrecen, befogadó otthon
- konyhabútor cseréje
- porszívó cseréje,
- WC járólappal történı lerakása,
- festés,
- garázs falának vakolása, festése,
- televízió vásárlás,
- irodai székek cseréje,
- ülıgarnitúra kárpitozása,
- nyílászárók mázolása,
- kerítés festése,
- csatorna bekötése.
Nyírmártonfalva, Deák F. u.
- konyhabútor és hőtıszekrény cseréje,
- főnyíró vásárlása.
Központi irodák
- bútorok cseréje,
- 1 db számítógép beszerzése,
- vízautomata felszerelése.
A felügyeleti szervek által végzett ellenırzések tapasztalatai
Az ellenırzéseket az ellenırzési ütemterv szerint végezték az abban meghatározott témákban.
A Regionális Gyámhivatal ellenırzéseit követıen a hiányosságok felszámolásra kerültek, és a
fenntartó belsı ellenırzése alapján megtették a szükséges intézkedéseket.
Az SZMSZ-ben felosztásra kerültek a feladatok és az ellenırzési kompetenciák. A gyakorlati
munkavégzés nem minden esetben történik e szerint, ezért az SZMSZ-t szükséges ismét
módosítani.
A jövıre vonatkozó célok, javaslatok
-

külsı férıhelyek létesítése,
a szervezeti kultúra fejlesztésének továbbvitele, szervezeti stabilitás megteremtése,
belsı képzések mőködtetése,
team- szupervízió,
gyermekfelügyelıi akkreditált tanfolyam szervezése,
intézményközi fórumok további mőködtetése a család- és utógondozók, illetve a
fejlesztıpedagógusok, pszichológusok számára,
a szakmai szolgáltatások körének bıvítése fıként a debreceni lakásotthonokban,
tanulmányi eredmények, motiváltság javítása,
a teljes körő ellátás minıségének emelése, ehhez szükséges feltételek biztosítása,
a szakmai munka minıségének emelése,
civil szervezetekkel, társintézményekkel való kapcsolat mélyítése,
az Európa Unió által nyújtott és egyéb pályázati lehetıségek figyelése, pályázatok
készítése.
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Civil kapcsolatok
Jelentısen bıvült a külsı kapcsolatok köre a következıkkel:
- DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
- Üdvhadsereg Debreceni Hadosztály,
- egyházi felekezetek a különbözı településeken,
- Oázis Alapítvány,
- Vis Vitalis Alapítvány,
- Autóközlekedési Tanintézet Kft.,
- Debreceni Baptista Gyülekezet,
- Pacsi Alapítvány,
- Aranyalma Alapítvány,
- Spoken Valley Nazareth Church, USA,
- Hajdúhadház Názáreti Egyház,
- HBM Nevelési Tanácsadó,
- Harangi Imre Rendezvénycsarnok Nyíradony,
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium Debreceni Javítóintézete,
- Debrecen város gyermekotthonai,
- FICE Nevelıotthonok Nemzetközi Egyesülete,
- LOSZE Lakásotthonok Országos Szövetsége Egyesülete,
- Hétszínvirág Gyermekotthon, Eger,
- Fruska Módszertani Gyermekotthon, Miskolc,
- Szociális és Munkaügyi Intézet,
- helyi rendırségek,
- pártfogók,
- oktatási intézmények, egészségügyi intézmények munkatársai,
- Empátia Alapítványi Óvoda.
4.

Komádi Gyermekotthon

A Komádi Gyermekotthon jelenleg nagylétszámú gyermekotthon, melynek 2007-ben
kezdıdött meg a kiváltása, két lakásotthon építésével.
Engedélyezett férıhelyszám
2007. december 31-én záró létszám

160 fı
139 fı

Kihasználtság:

Kihasználtság:

Férıhelyek
száma:
160 fı
100 %

Minimum
létszám
139 fı
86,88 %

Maximum
létszám
157fı
98,13 %

Átlagos létszám
148 fı
92.5 %

11 vegyes életkorú csoport és egy óvodai csoport (16 fı) mőködött az otthonban az elmúlt
évben, de 2007. szeptember 1-tıl megszőnt a gyermekotthon belsı óvodája. A belsı óvoda
megszüntetése után a csoportok átrendezésével továbbra is 11 vegyes életkorú csoporttal
mőködik tovább a gyermekotthon. Az óvodás gyermekeket napközben a településen mőködı
önálló óvodában foglalkoztatják, és itt végzik az iskolai elıkészítésüket is.
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Tendenciák
A fiúk – lányok aránya egy lassú, de biztos növekedést mutat a lányok javára. 2007. december
31-én az összes létszám kb. 57 %-a fiú és 43 %-a lány, ez közel 4 %-os növekedés a lányok
javára. Az újonnan rendszerbe került gyermekek 2006-ban 40-en voltak, ez 2007 évben
ugyanígy alakult. Míg 2006-ban 20 fı nevelése szőnt meg, addig 2007-ben ez a szám 49 fı.
Általánosságban elmondható, hogy a gyermeklétszám csökkenı tendenciát mutat. Ennek
egyik oka, hogy a gyermekotthon várható kiváltása miatt nincs felvétel a gyermekotthonba.
Másik lehetséges ok, hogy az utóbbi idıben eredményesebb munkát tudnak folytatni a
gyermekek családjukba való visszagondozása tekintetében. A 2006-os évben 20 gyermek
került vissza a családjába, míg a 2007-es évben 27.
Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként

Betöltött
életkor

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett
összes

ebbıl
leány

Átmeneti
nevelésbe vett
Összes

ebbıl
leány

Tartós nevelésbe
Utógondozói
vett
ellátásban részesült
összes

ebbıl
leány

összes

ebbıl
leány

Öszszesen

Ebbıl
leány

10

3

10

3

18 év
17 év

16

6

1

1

17

7

16

6

2

0

19

7

10

4

11

4

14 év

15

6

15

6

13 év

11

7

11

7

16 év

1

15 év

1

1

12 év

1

4

3

5

3

11 év

1

11

4

12

4

10 év

1

10

5

11

6

9 év

4

2

4

2

8 év

10

6

10

6

7 év

6

2

6

2

6 év

2

1

2

1

5 év

2

0

2

2

4 év

1

1

0

3 év

2

1

2

1

2 év
Összesen:

1
121

1
54

1
139

1
60

5

1

2

3

1

10

Szökések száma
alkalommal
1
megszökött
2
gyerekek
3
száma
4 és több
Összesen:
Szökés alatt
bőncselekményt elkövetık
száma
Szökési esetek száma:

Összesen
23
8
4
11
46
5

Ebbıl leány
10
2
3
5
20

118

56

3
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A szökési mutatók jelzik azokat az eseteket is, amikor valamelyik gondozott nem tért vissza
idıben az engedélyezett távollétrıl, hiszen a vonatkozó rendelkezések szerint a 14 év alatti
gyerekek „szökése” ügyében azonnal értesíteni kell a rendırséget. A négy és több alkalommal
szököttek esetében zártabb jellegő intézményi elhelyezésre lenne szükség, ahol lehetıség
lenne a gyerekek reszocializációjára, és ahol sikeresen be tudnák fejezni az általános iskolai
tanulmányaikat. Ez annál is inkább fontos, mert a szökött gyermekek leginkább szökéseik
alkalmával követnek el bőncselekményeket.
Szakmai létszámok
Munkakör
Igazgató
Szakmai vezetı
Nevelı
Gyermekvédelmi asszisztens
Gyermekfelügyelı
Család és utógondozó
Pszichológus
Gyermekvédelmi ügyintézı
Növendékügyi elıadó
Fejlesztı pedagógus

Szakember szükséglet Jelenleg rendelkezésre
(fı)
áll
1 fı
1 fı
4 fı
3 fı
13 fı
15 fı
13 fı
18 fı
39 fı
8 fı
4 fı
3 fı
4 fı
2 fı
3 fı
1 fı
1 fı
–
4 fı
2

Hiányzó létszám
–
1 fı
Nem szükséges
Nem szükséges
31 fı
1 fı
2 fı
2 fı
1 fı
2 fı

A táblázatból kitőnik, hogy nevelıbıl még mindig létszámfelesleggel rendelkeznek, azonban
fejlesztı pedagógusra még mindig szükség lesz, illetve nyugdíjba vonulások is várhatók. A
gyermekvédelmi asszisztensek egy része gyermekfelügyelıbıl képezte magát tovább. A
táblázat alapján az látszik, hogy az asszisztensekbıl létszámfelesleg alakult ki, de a
munkakörüket tekintve ugyanazokat a feladatokat látják el, mint a gyermekfelügyelık. A
hiányzó gyermekfelügyelık egy részét pótolni tudják, mert a technikai állományú dolgozók
megszerezték a szükséges iskolai végzettséget.
A különbözı beutaló szervek többször is szándékoztak beutalni nagyobb létszámú
testvérsorokat, de a létszámstop miatt el kellett utasítani ıket. Ezt a problémát kezelni kell.
Szakmai szempontból nem helytálló a testvéreket elválasztani egymástól, mert fokozódik az a
trauma, amelyet a szülıtıl való elszakítás okozott.
Szintén problémaként jelentkezik, hogy a gyermekotthon kiváltása még nem kezdıdött el, így
a gyermekek hátrányban vannak az elhelyezési feltételeket illetıen a lakásotthonban
felnövıkkel szemben.
2007 ıszén elkezdték a nevelıszülık toborzását. Plakátokat helyeztek ki a település több
frekventált pontján, valamint újsághirdetést is megjelentettek, de Komádiból összesen négy fı
érdeklıdött, akikbıl egy személy az, aki megfelelı lenne a feladatra. A nevelıszülı-jelöltek
felkutatása jelenleg is folyamatban van.
Az intézmény folyamatosan tartja a kapcsolatot a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ
Komádi Kirendeltségével, akik igyekeznek átképzı tanfolyamok szervezésével biztosítani a
szükséges dolgozói létszámot.
Problémát jelent a pszichológus álláshelyek betöltése. A beszámolási idıszakban két fı
pszichológus dolgozott a gyermekotthonban. Az egyik pszichológus heti egy napon
foglalkozik a gyermekekkel, míg a másikat 2007-ben sikerült alkalmazni a gyermekotthonban
munkatársként. Munkájuk sokat segít a mindennapi nevelési problémák felismerésében,
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kezelésében. Nagy elırelépés volt, hogy a fıállású pszichológus minden nap a gyerekek
rendelkezésére tudott állni az aktuális problémáik, feszültségeik megoldása érdekében. A
leterheltségbıl adódóan terápiás csoportok beindítását még nem tudták megvalósítani.
Szükség lenne több fı állású pszichológus alkalmazására, teljes munkaidıben, azonban a
meghirdetett állásra nem volt több jelentkezı. A megfelelı végzettséggel rendelkezı
szakemberek nem szívesen vállalnak munkát a közszférában, fıként kis településeken.
Változások a személyi és tárgyi feltételekben
Az elmúlt évben folytatódtak az állagmegóvási munkák. Kimeszelték a folyosókat,
toaletteket, fürdıszobákat, és a volt varroda helyiségeit. Minden hálóban tisztasági meszelést
végeztek.
Holland támogatók 10 napot töltöttek el a gyermekotthonban, mely idı alatt a fedett
játékcsarnok oldalsó faszerkezetét újították föl, valamint az udvar és park padjainak
felújítását, cseréjét végezték el gyermekek bevonásával. A fürdıszobák mennyezetét is
kijavították.
Közös társalgót alakítottak a gyermekek számára.
Az egy napra elıírt étkezési normatíva 2007-ben 350 Ft/fı volt, míg ruházatra 17.000 Ft-ot
tudtak gyermekenként biztosítani egész évre, amely nem elegendı.
Az egészségügyi ellátást az elmúlt évben is részfoglalkoztatású gyermekorvos biztosította, a
szakellátást pedig a megye különbözı egészségügyi intézményeiben vették igénybe
(Berettyóújfalu és Debrecen).
A kialakított mentálhigiénés teremben és a két fejlesztıpedagógusi szobában, valamint egy
pszichológusi szobában folytak a felzárkóztató, felvilágosító és korrekciós tevékenységek.
A gyermekotthon korábban felszámolt játszóterének helyére a költségvetésbıl a 2007-ben
sem tudtak új játékokat vásárolni, de keresik a pályázati lehetıségeket.
A sportpályán található konténeres WC-t szintén szükséges lenne felújítani.
Különösen nagy gondként jelentkezett az elmúlt évben az ivóvíz rendszer elöregedése, mivel
a csıtörések jelentıs kiadásokat okoztak. A helyi önkormányzat megállapítása alapján
szükség lenne az esıvíz és a szennyvízrendszer különválasztására is.
A Közháló Programnak köszönhetıen ingyenes szélessávú internet elérést biztosítottak a
neveltek számára.
A kötelezı továbbképzés keretein belül 6 nevelı vett részt a „JÖVİDÉRT” Alapítvány
szervezésében „A bántalmazott gyermekek a szakellátásban A felismerés – a beavatkozás – a
kezelés lehetıségei módjai” címő továbbképzésen. Egy gyermekfelügyelı AVP tréningen,
valamint a gyermekotthon szakmai vezetıi gyámi szakmai mőhely nevő továbbképzésen
vettek részt, 1 nevelı tereptanári képesítést szerzett.
Megállapítható, hogy a személyi feltételek a 2007. év feladataiknak megvalósításához
biztosítva voltak.
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A felügyeleti szervek által végzett ellenırzések tapasztalatai
Az ellenırzés folyamán elsısorban a „Gyermekeink védelmében” elnevezéső adatlaprendszer vezetésével kapcsolatban merültek fel problémák. Az észrevételek alapján a feltárt
hiányosságokat pótolták, a hibákat korrigálták.
Összességében az ellenırzés megállapította, hogy a gyermekotthonban a személyi és tárgyi
feltételekhez képest megfelelıen jó színvonalú szakmai munka folyik. Kiemeli az intézmény
mielıbbi átszervezésének fontosságát, valamint meghatározó szerepét, amely nagyban
meghatározza a következı éveket.
A jövıre vonatkozó célok, javaslatok
Cél továbbra is az intézmény kiváltása, illetve annak megtörténtéig a megfelelı szintő
szakmai munka.
Az építéshez szükséges telkeket a helyi önkormányzat ingyenesen biztosította a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat számára. Az elkövetkezı idıszak feladatait fıként a kiváltással
kapcsolatos események határozzák meg. A teljes átalakításig azonban megpróbálják felkutatni
azokat a pályázati lehetıségeket, amelyek elısegítik a gyermekotthon állagának megırzését
és amelyekkel javíthatók a személyi és tárgyi feltételek. Ehhez az szükséges, hogy a megyei
önkormányzat biztosítani tudja a pályázatokhoz szükséges önrészt.
Az intézmény 2007-ben is kiemelt feladatnak tartotta a gyermekek szabadidıs programjainak
biztosítását, arra törekedtek, hogy minél eredményesebben elı tudják segíteni a gyermekek
számára az alapismeretek elsajátítását, valamint megteremtsék a társadalomba való
eredményes beilleszkedéshez szükséges alapvetı erkölcsi, érzelmi és értelmi alapokat.
Civil kapcsolatok
- FICE - Nevelıotthonok Nemzetközi Szervezete
- MAGYISZ – Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség
- LOSZE – Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a gyermekekért
- Bodaszılıért Egyesület
- MOSOLY Alapítvány
- Jövıdért Alapítvány
- Alapítvány a Jövı Nemzedékéért
- DANIELLA Kft
- ÁGOTA Alapítvány
Az egyetlen külföldi kapcsolatot a hollandiai Putten Református Egyházközség képviseli.
Adományaik igen sokrétőek: játékok, ruházat, tanfelszerelés, bútorok, hangszerek, edények,
textíliák, munkaeszközök illetve készpénz.
Az „Összefogás Gyermekeinkért” Alapítványt a dolgozók 2005. júniusában hozták létre. Az
alapítvány célja: a gyermekek ellátásának, életkörülményeinek javítása.
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Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

Hajdúszoboszlón a többcélú, közös igazgatású intézmény különleges gyermekotthonában és 9
lakásotthonban összesen 88 férıhelyen biztosítják az otthont nyújtó ellátást átmeneti és tartós
nevelt különleges szükséglető, gyermekvédelmi gondoskodásba kerülı kiskorú és
utógondozói ellátásban részesülı fiatal számára.
A különleges gyermekotthon átalakítása, kiváltása 2006 márciusában befejezıdött.
Férıhelyszám

88 fı

Kihasználtság

101 %

Nemenkénti megoszlás
-

- Bajcsy Zs. u. 4.
- Bajcsy Zs. u. 4/a
- Bajcsy Zs. u. 6.
- Bajcsy Zs. u. 6/a.
- Bartók B. u. 21.
- Nádudvari u. 49.
- Hajdú u. 29/a.
- Ék u. 40.
- Széchenyi u. 16

Fiú

Lány

8
9
7
4
5
6
9
6
6

3
3
3
6
3
4
0
4
3

Korcsoportokkénti megoszlás
3-10 év:

12 fı

10-14 év:

23 fı

14-18 év:

35 fı

18 év felett

19 fı.

Szakmai létszámok
A személyi feltételek, létszámok megfelelnek a hatályos jogszabályok elıírásainak. Az
engedélyezett létszám 2007. december 31-én 56 fı volt. A lakásotthonokban a dolgozói
csoport öttagú.
Mindkét szakmai egység munkáját segíti pszichológus, fejlesztı pedagógus, család- és
utógondozó, illetve gyermekvédelmi ügyintézı.
Mindegyik lakásotthon vezetı rendelkezik a hatályos törvényi elıírásoknak megfelelı
szakmai végzettséggel.
A különleges gyermekotthon lakásotthonai a Rendelet által elıírt létszámminimummal
mőködnek.
2007-ben az intézmény költségvetésének részét képezte a gyermekotthoni gyermekfelügyelık
éves szabadsága alatti helyettesítés anyagi fedezete, ilyen módon a feladatellátás folyamatos
és megfelelı színvonalú volt.
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Tendenciák
A gyermekotthonba kerülést követıen a bőncselekmények száma minimális. A
lakásotthonokban élı tanulásban akadályozott gyermekek körében az antiszociális magatartás
nem jellemzı.
2007-ben a szökések száma 15 volt.
Az utógondozói ellátottak száma magas, a gyerekek egyre késıbbi életkorban kerülnek be a
szakellátásba.

Változások a tárgyi és személyi feltételekben
A Hajdúszoboszló Bajcsy Zs. u. 4., 4/a., 6., 6/a. alatt négy lakásotthon került kialakításra.
Mőszaki állapotuk és felszereltségük megfelelı.
A tárgyi feltételrendszer javítása érdekében 2007-ben a négy lakásotthonban az alábbi
beszerzésekre, eszközpótlásokra került sor:
-

A négy lakásotthon közül háromban megtörtént a fürdıszobai kis teljesítıképességő
szellıztetı berendezések cseréje.
Folytatódott a lakásotthonok teraszainak elıtetıvel való ellátása.
A tárolási lehetıségek bıvítése érdekében a házankénti bútorzatot egy-egy
ruhásszekrénnyel bıvítették.
711.000 Ft értékben udvari játékokat vásároltak, amelyek a négy lakásotthon közös
udvarrészén kerültek elhelyezésre.
A nyár folyamán mind a négy lakásotthonban elvégezték az esedékes festési
munkálatokat, a gyermekfelügyelık, a gyermekek, az intézmény karbantartója, a főtık és
a gépkocsivezetı közremőködésével. Költséget csak a falfesték és a tapéta, és egyéb
anyagok beszerzése jelentett.

Az I. számú szakmai egységbıl az év folyamán távozott 2 fı kiskorú. Két fı nagykorúvá vált
és nem igényelt utógondozói ellátást. Távozott továbbá 2 fı utógondozói ellátott és egy fı
kiskorú, aki a másik szakmai egység lakásotthonában nyert elhelyezést. Érkezett 13 fı
kiskorú.
A II. számú szakmai egység lakásotthonai Hajdúszoboszló városában, 2002-ben, illetve 2005ben vásárolt családi házakban kerültek kialakításra.
Az engedélyezett 88 fıs gyermeklétszámot csupán 1 fıvel lépték túl, aki ideiglenes
elhelyezett kiskorú.
A különleges gyermekotthonban élı kiskorúak, és fiatal felnıttek kapcsolattartását, a törvényi
szabályozásnak megfelelıen biztosítják.
A család- és utógondozók rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a gyermekek és fiatalok
hozzátartozóival, a gondnokkal, a máshol tanuló gyermekek iskoláival és az óvodákkal.
Családlátogatásokat, testvértalálkozókat szerveznek. Rendszeresen kísérik a gyermekeket a
büntetés-végrehajtási intézményekbe, ahol szüleikkel találkozhatnak.
Az utógondozotti ellátás keretein belül segítik a fiatalok munkahely keresését, álláskeresıi
támogatás igénylését. Segítik a gyermekotthont elhagyni készülı fiatalokat az önálló élet
megkezdéséhez szükséges, biztonságos feltételek megteremtésében (albérlet, munkahely),
szükség esetén az otthonteremtési támogatás felhasználásában.
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A különleges és speciális szükséglető gyermekek rendszeresen járnak iskolába, az aktuális
pszichés állapotuknak megfelelı fejlesztésben részesülnek.
A különleges gyermekotthonban 11 fiatal tanul nappali tagozaton debreceni és
hajdúszoboszlói szakképzı intézményekben. A szakiskolát befejezı gyermekek és fiatalok
esetében igen csekély a valószínősége annak, hogy munkahelyet találjanak számukra.
A megváltozott munkaképességőeket foglalkoztató PIREHAB KHT. hajdúszoboszlói részlege
2007 ıszétıl ismét foglalkoztat 6 utógondozói ellátásban részesülı fiatalt.
A lakásotthonoknak az ellátottak létszáma szerinti havi költségkeret került megállapításra,
amelyet ellátmány formájában vesznek fel a lakásotthon vezetık.
A lakásotthonok pénzkezelésének szabályait az intézmény Pénz és Értékszabályzatában
foglaltak határozzák meg.
2007. február 1-jétıl, 2007. december 31-ig a havi ellátmány összege 27.000 Ft/fı/hó volt. Az
ellátmányból biztosítani kellett a lakásotthonban felmerülı összes kiadást.
Az ellátmányból megtakarított pénzösszeget a lakásotthonok eszközök és felszerelések
pótlására, szabadidıs programok szervezésére, kis értékő tárgyi eszközök beszerzésére
használhatják fel.
Elıtérbe került a rendelkezésre álló pénzkeret átgondolt, észszerő, takarékoskodást
eredményezı felhasználása.
A csoportgazdálkodás jelentıs nevelési értékkel bír a családmodell alapján történı gondozásnevelésben.
Saját beszerzések, felújítások
Nyírmártonfalva, Deák F. u.
- konyhabútor és hőtıszekrény cseréje,
- főnyíró vásárlása.
Központi irodák
- bútorok cseréje,
- 1 db számítógép beszerzése,
- vízautomata felszerelése.
Nádudvari út 49.
- bútorok cseréje (heverık teljes, szekrények részleges cseréje).
Bartók B. u. 21. és a
- főtéskorszerősítés,
- nyílászáró csere.
Széchenyi u. 16. sz.
- főtéskorszerősítés.
Hajdú u. 29/a.
-

bejárati ajtó cseréje.

A főtéskorszerősítést és a nyílászárók részleges cseréjét a gázenergiára fordított költségek
mérséklése tette szükségessé.
A nyár folyamán a szakmai egységek valamennyi lakásotthonában elvégezték a festési
munkálatokat.
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A felügyeleti szervek által végzett ellenırzések tapasztalatai
Elkészült a különleges gyermekotthon Szakmai Programja, amelyet a fenntartó jóváhagyott.
Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által lefolytatott
2007. évi ellenırzést követıen és a fenntartó megállapításai alapján készített intézkedési
tervben foglaltakat megvalósították.

A jövıre vonatkozó célok, javaslatok
Prevenciós intézkedések révén az egészséges életmód kialakítása, valamint az antiszociális
magatartás kialakulásának leküzdése.

Civil kapcsolatok
-

Fı támogató a Hungarospa Zrt.
Rendszeres kapcsolatot tartanak a hajdúszoboszlói Vöröskereszttel.
Az intézmény pedagógusai által létrehozott Humanitás a Sérült Gyermekekért
Alapítvány.

6.

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon

Többcélú intézmény, melyben középsúlyos értelmileg akadályozott gyermeket nevelnek,
gyermekotthoni egységében pedig teljes körő otthont nyújtó ellátást biztosítanak.
Engedélyezett férıhelyszám
Kihasználtság

40 fı
75,68 %

Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként
Korosztály

Átmeneti nevelt

Tartós nevelt

fiú

lány

Ideiglenesen

Utógondozói

elhelyezett

ellátott

fiú

lány

fiú

Összesen

fiú

lány

lány

7-10 év

3

1

4

11-14 év

5

2

7

15-18 év

5

6

11

0-3 év
4-6 év

Utógondozói ellátott
Összesen
Egészbıl lány
Egészbıl fiú

13

9

-

9

13

-

-

1

5

6

1

5

28

-

5

14

1

-

14
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Szakmai létszámok
A szakmai létszám a Rendeletben meghatározott létszám 96 %-a, azaz az intézménynél 1 fı
gyermekfelügyelıi státusszal kevesebb van a Rendeletben elıírtaknál. Ez azonban –
tekintettel arra, hogy a lecsökkent gyermeklétszám miatt egy gyermekcsoport 2007.
szeptembere óta nem mőködik – nem a valós szükségleteken alapul. Jelenleg a GYED-en,
vagy GYES-en lévı kolléganıket a jelenlegi gyermeklétszámnak megfelelı létszámban
helyettesítik. Az idıközben megüresedett 1 fı gyermekfelügyelıi státuszt nem töltötték fel.
Így a 4 gyermekcsoporttal foglalkozó szakalkalmazottak létszáma 20 fı, amely megfelel a
Rendelet elıírásainak.
Tendenciák
A gyerekek tankötelezettségük teljesítését, illetve szakiskolai tanulmányaik befejezését
követıen más szociális bentlakásos intézményben kerülhetnek elhelyezésre, mivel értelmi
képességeik miatt önálló életvitel folytatására nem képesek, családba történı
visszagondozásuk pedig csak kivételesen ritka esetben eredményes. A szociális bentlakásos
intézmények üres férıhely hiányában gyakran még évek múltán sem nem tudják fogadni a
gyerekeket, illetve fiatal felnıtteket.
Mindezek következtében a korábbi évekhez hasonlóan várhatóan továbbemelkedik majd a
tanulmányait befejezett, illetve a 18. életévét betöltött fiatal felnıttek száma, akik
utógondozói ellátást igényelve a Gyvt. értelmében legfeljebb 24 éves korukig tartózkodhatnak
a gyermekotthonban.
Továbbra is érvényesül az a tendencia, hogy az újonnan érkezı gyerekek viszonylag idısebb
életkorban, 14-15 évesen kerülnek gyermekvédelmi gondoskodásba, ık pár éven belül
nagykorúak lesznek és ezáltal az utógondozói ellátottak létszámát növelik.
Mivel a gondozottak értelmükben akadályozott fiatalok, ezért az utógondozói ellátás
biztosítása több sajátos problémát is felvet:
• a gyermekotthonban utógondozói ellátást igénylı fiatalok értelmi képességeik miatt
korlátozott cselekvıképességőek, a gyámság megszőnését követıen rendszerint
gondnokság alá kerülnek, az eljárás, valamint a lehetséges jövedelmek, ellátások
megigénylésének és folyósításának elhúzódása miatt gyakran éves utógondozói térítési
díj, és zsebpénz hátralékok halmozódnak fel,
• készségfejlesztı szakiskola elvégzését követıen szintén mentális sérülésükbıl adódóan
további tanulmányok (OKJ képzések, felsıoktatás, stb.) folytatására alkalmatlanok, az
egész napos foglalkoztatásuk, felügyeletükrıl való gondoskodás munkaerı problémát vet
fel a gyermekotthonban,
• munkavállalásuk védett munkahelyek hiányában, illetve munkára való alkalmatlanságuk
miatt rendkívül nehéz, a hatályos lévı jogszabályok értelmében pedig a
cselekvıképességet kizáró gondnokság alá helyezett személyek munkát nem vállalhatnak.
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján az utógondozói ellátottak további intézményi elhelyezése
nagyrészt civil, vagy egyházi fenntartású szociális intézményekbe történt, ezért különösen
fontos az intézményekkel való konstruktív kapcsolat kialakítása és fenntartása. Évek óta
sikeres együttmőködést tartanak fenn a debreceni székhelyő Gyermekeinkért Egyesülettel, a
Fény Felé Alapítvánnyal, és a Hajdúnánási Segítséggel Élık Otthonával. Új kapcsolatot
alakítottak ki a már említett Tiszafüred székhelyő Szivárványház Reformátusok Fogyatékos
Otthona és Támogató Szolgálattal, azonban ık elsısorban a súlyos fokban sérült, ápolást,
gondozást igénylı fiatalokat tudják fogadni.
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Változások a személyi, tárgyi feltételekben
A gyermekotthon tárgyi feltételei a 2007-es év során javultak. A nagy gyermekotthon falai
között is családias nevelésre törekednek.
A négy gyermekcsoportban párhuzamosan ugyanazok a fejlesztések valósultak meg.
Saját beszerzések, felújítások
- tisztasági festés,
- új asztalok és székek vásárlása a csoportok nappalijába,
- új szınyegeket vásárlása
- fotelek áthúzatása,
amellyel a gyermekek által használt helyiségek barátságosabbá, derősebbé váltak.
A délutáni tanulási és szabadidıs tevékenységhez szükséges szakmai anyagot a nevelık és
gyermekfelügyelık számára folyamatosan biztosítják.
Év végén 100.000 Ft-os nagyságrendben sikerült játékokat, sporteszközöket, és technikai
készülékeket vásárolni a csoportoknak, és az Amway által nyújtott karácsonyi adományt is
szétosztották a gyerekek között.
A belsı intézményi megtakarítások felhasználása révén megkezdıdött mindkét lakásotthon
külsı homlokzatának teljes hıszigetelése, valamint a még régi nyílászárók mőanyag
nyílászárókra történı cseréjére. A nyílászáró cseréje megtörtént, a hıszigetelés munkálatai
folyamatban vannak. A felújításokat az indokolta, hogy az épületegyüttes régi, korszerőtlen
építészeti eljárásokkal került megépítésre, a lakásotthonok kialakításakor pedig ilyen
volumenő felújításra nem volt megfelelı forrás. A szükséges hıszigetelés hiányában a
lakásotthonok főtése rendkívül gazdaságtalan, és a magas energiaárak miatt ez jelentıs
kiadásokat eredményez az intézmény költségvetésében.
Játékvásárlásra a lakásotthonokban az idén nem került sor, a fiatalok nem is igényelték,
inkább technikai eszközök (pl. DVD lejátszó, szendvics-sütı) és sport eszközök vásárlását
tartották szükségesnek.
A lakásotthonokban a házimunkákat továbbra is a gyerekekkel közösen készített beosztás
alapján végzik a fiatalok, töretlen lelkesedéssel, mely egyéni képességeik fejlıdésére jó
hatással van (pl. önállóság, szocializáltság, eszközhasználat, kitartás, belsı igényesség
kialakulása).
A gyerekek teljes körő ellátásának biztosítását a 2007. évi költségvetésnek megfelelıen
biztosítani tudták. A múlt évben nagyobb összeget (30.000 Ft/fı/év) fordítottak a
gondozásban lévı gyerekek ruházatára.
(Az értelmében akadályozott gyermekek ruházatának kihordási ideje állapotuk miatt
lényegesen alacsonyabb, mint azonos korú ép társaiké).
A felügyeleti szervek által végzett ellenırzések tapasztalatai
Az Észak-alföldi Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által lefolytatott éves
ellenırzés megállapításai alapján a szükséges intézkedéseket megtették:
• a családgondozó részmunkaidıs foglalkoztatását belsı álláshely átcsoportosításával heti
40 órás, teljes állásra kiegészítették,
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a házirendben feltüntették az intézményben mőködı Érdekképviseleti Fórum elérését,
az utógondozói ellátásra vonatkozó dokumentumokat (megállapodás, értesítés) a
gyámhivatali ellenırzésben kértek szerint módosították,
a zsebpénzkezelési szabályzatot és az utógondozói ellátottak zsebpénzével kapcsolatos
szabályokkal kiegészítették,
a szakmai programban a „Gyermekeink védelmében” új nyilvántartási lapok elnevezését
és használatának új szabályait rögzítették.

A jövıre vonatkozó célok, javaslatok
A lakásotthoni kiköltözés óta eltelt két és fél év szakmai tapasztalatai nyomán megállapítható,
hogy a lakásotthonokban nevelkedı gyerekek személyisége pozitív irányba változott, az
önkiszolgálás területén még a gyengébb képességő gyerekek is jelentıs fejlıdést értek el.
Alapvetı cél a gyermekotthon teljes kiváltása, addig is a gyermekotthoni szinten elhelyezett
gyerekek körülményeinek folyamatos javítását, harmonikus személyiségfejlıdésük elérését
kell megvalósítani.
Tervezik a két, már meglévı lakásotthon akadálymentesítését, főtésének, elektromos áram és
vízhálózatának korszerősítését, a vizesblokkok és teraszok burkolatának felújítását, a
tetıszerkezet teljes cseréjét, valamint a végleges mőködési engedélyhez szükséges hiányzó
helyiség (kamra) kialakítását, mindezt pályázati források felhasználásával.
Továbbra is célkitőzés az integráció minél szélesebb körben történı megvalósítása, mely a
lakásotthonokba a csoportgazdálkodás bevezetésével lényegesen szerteágazóbbá válik majd.
Jó kapcsolatot tartanak fenn a helyi ÉNO-val, éves programterv alapján zajlik az
együttmőködés, mely közös rendezvények, kirándulások szervezésében ölt formát.
Terveik között szerepel külföldi partnerkapcsolat kiépítése szakmai tapasztalatszerzés, és
kölcsönös gyermeküdültetés céljából.
Civil kapcsolatok
- Fény Felé Alapítvány,
- Gyermekeinkért Egyesület,
- Szivárványház Reformátusok Fogyatékos Otthona,
- Segítséggel Élık Otthona.
Az együttmőködés alapja, egyrészt az intézményben utógondozói ellátásban részesülı fiatal
felnıttek további elhelyezése, másrészt viszont egyfajta szakmai kapcsolat is kibontakozott a
gyermekotthon és a civil szervezetek között.
A hajdúböszörményi Titusz Támogató Szolgálattal továbbra is együttmőködnek, a képzési
kötelezett gyerekek délelıtti 1-1,5 órás szabadidıs foglalkoztatását látják el saját
telephelyükön, mely a város központjában található, így maga az utazás is nagy élmény a
gyerekek számára.

7.

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Engedélyezett gyermeklétszám
(a nevelıszülıi hálózatban)
Kihasználtság

769 fı
92 %
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Az elsı negyedévben a fenntartóhoz érkezı több bejelentést követıen egy független szakértı
végzett vizsgálatot intézményben. Ennek következményeként a szakszolgálat vezetıjét a
közgyőlés elbocsátotta állásából.
Ezt követıen megbízott vezetı látja el az intézmény vezetését. Az új igazgató kinevezésére
2008. május 1. napjától került sor.
A szakszolgálat életében jelentıs változások következtek be, ami nehezítette a munkatársak
mindennapi munkavégzését. A vezetésben változások következtek be, többen pedig közös
megegyezéssel távoztak, ill. lemondtak vezetı tisztségükrıl. Új vezetık kerültek az osztályok
élére és az igazgatóhelyettesek helyére.
Májusban a megyei önkormányzat jóváhagyta azt a 31 pontos intézkedési tervet, mely alapján
a szakértı által észrevételezett hibákat kellett korrigálni az intézményben.
Aktualizálták az osztályok szakmai programját és egy létrehozták a korábban hiányzó
nevelıszülıi hálózat szakmai programját.
A szakszolgálatnál mőködı Közalkalmazotti Tanács véleményét minden dolgozót érintı
döntést megelızıen kikérték.
A változások feszített munkatempót igényeltek minden munkatárstól, a fent említett
elızményeken túl a napi munkára is maximálisan úgy kellett koncentrálni, hogy a bevezetésre
kerülı újabb szabályzatokat, utasításokat mindenkitıl egyaránt megkövetelték.

A megye területén gyermekvédelmi gondoskodásban élık korcsoport szerinti
megoszlása, nemenként
Korcsoportok

Befogadó
Mind

ebbıl lány

Mind

ebbıl lány

összesen

ebbıl lány

0-1

31

14

31

14

1-3

85

36

85

36

3-6

160

86

160

86

6-10

259

112

259

112

10-16

565

266

7

572

266

16-18

198

96

3

1

201

97

összesen:

1298

610

10

1

1308

611

utógond. ell.

195

91

195

91

mindösszesen:

1493

701

1503

702

10

1
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Nevelıszülıknél élı gyerekek 2007. 12. 31.-én korcsoport szerinti megosztásban:
korcsoportok

Ideiglenes
elhelyezett
Mind

ebbıl
lány

Átmeneti nevelt
mind

Tartós nevelt

ebbıl lány mind

ebbıl lány

Összesen
mind

ebbıl lány

24

12

59

20

119

64

0-1

12

6

12

6

1-3

9

5

49

14

1

3-6

10

6

108

58

1

6-10

7

1

143

64

5

2

155

67

10-16

8

4

202

110

11

8

221

122

35

17

10

7

45

24

549

269

28

18

623

309

68

30

24

14

92

44

617

299

52

32

715

353

16-18
összesen:

46

22

utógond. ell.
mind-összesen:

46

22

1

Változások a személyi, tárgyi feltételekben
2007. év elején 104,5 fı dolgozott az intézményben. Az Észak-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által kibocsátott határozatlan idıre szóló
mőködési engedélyt ahhoz kötötte, hogy a magas vizsgálati számok miatt egy újabb
pszichológus állás betöltése szükséges, amely létszámot 2007. decemberében a fenntartó
biztosította. Az intézmény létszáma így 105, 5 fıre növekedett.
A szakmai létszám megfelel a Rendeletben szabályozott létszámminimum feltételeinek, de a
további feladatnövekedés álláshelyek létesítését igényeli.
Szinte minden osztály életében történt változás az elmúlt évben. Ez részben a vezetıváltások
miatt következtek be, részben pedig az egyéb élethelyzetekbıl adódtak.
2007. december végén az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala ellenırzése megállapította a család- és utógondozó, valamint a vagyonkezelı
eseti gondnok jogszabályban elıírtaknál magasabb esetszámát, illetve észrevételezte az
irattáros és a pályázatíró munkatárs hiányát, amit a jövıben meg kell oldani.
Az év elsı felében feladat volt harmadik emelet karbantartása. 11 helyiséget festettek ki, így 2
osztály költözhetett be a megújult irodákba. A hivatásos gyámok is felköltöztek erre az
emeletre, így a területre járó munkatársak egy szinten lettek elhelyezve, ami erısíti a
csapatmunkát.
Az irodákat részben újonnan vásárolt bútorokkal, virágokkal próbálták otthonosabbá tenni, de
a Megyei Könyvtár költözésével felajánlott bútorokból sok mindent tudtak hasznosítani. Az
emeletre egy újabb nyomtatót üzemeltek be. A konyhát is modernizálták.
A második emeleten a szakértıi bizottság, és az elhelyezési osztály tudott jobban terjeszkedni,
így kényelmes vizsgálati szobák és tágasabb irodák állnak a kollégák rendelkezésére. Itt két új
helyiséget kellett kialakítani, egy alapítványi szobát, illetve egy többfunkciós,
esetmegbeszélésre, tréningek tartására alkalmas szobát.
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Az elsı emeletre költöztek az elhelyezési értekezletért felelıs munkatársak, közel a
tanácsteremhez. A vagyonkezelı eseti gondnok is itt kapott irodát, valamint az irattár bıvült
egy szobával.
Az év folyamán tönkrement a nagyteljesítményő fénymásoló helyett egy korszerőbbet
bérelnek.
Megoldásra vár a számítógéppark teljes modernizálása, amelyet már több ellenırzést végzı
szerv is észrevételezett.
Szintén megoldásra vár a 2007. év elején totálkárosra tört Opel személygépkocsi értékesítése
is, amely az idén realizálódik.
Év végén többször kellett riasztani a vízszerelıket, karbantartókat. Olyan komoly hibákat
kellet orvosolni mint a tetıbeázás, a vízvezetékek korrodálása.
Nem megoldott az épület akadály-mentesítése, a nyílászárók szigetelése, az elektromos
vezetékek felújítása sem.

A felügyeleti szervek által végzett ellenırzések tapasztalatai
2007. január és február hónapban egy független gyermekvédelmi szakértıt bízott meg az
intézmény nevelıszülıi hálózatának teljes körő vizsgálatával a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének elnöke.
2007. augusztus-szeptember hónapban az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatal a nyíracsádi területen élı nevelıszülık vizsgálatát végezte el. A
vizsgálat nyomán tett észrevételek alapján a hibákat az intézmény korrigálta.
2007. szeptemberében az Szociális és Munkaügyi Intézet munkatársa az új adatlapok
bevezetésével, tapasztalatok átvételével kapcsolatosan, és az elhelyezési értekezletek
levezetése miatt tett látogatást az intézménynél.
2007. októberében független könyvvizsgáló folytatott ellenırzést a GAFI megbízásából.
2007. decemberében a szakszolgálat éves ellenırzését az Észak-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal ismét elvégezte.
2007-ben 14-en teljesítették képzési kötelezettségüket. Négyen tettek sikeres szociális
szakvizsgát és ketten lettek klinikai szakpszichológusok.
Megtörtént a nevelıszülık félévente kötelezı továbbképzése, 2x6 órában.
15 fı vett részt egy háromnapos szupervízió keretében Boldogkıváralján, az alapítvány
házában.
Terepintézményként több felsıoktatási intézmény hallgatóit fogadták.
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Ötödik alkalommal rendeztek a Hajdú-Bihar Megyei Nevelıszülıkért, Gyermekekért
Egyesülettel közösen Juniálist a Vekeri-tónál a megye területén nevelıszülıknél élı
gyermekek és nevelıcsaládjaik részére.
Hatodik alkalommal vendégeltek meg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal és a Jövıdért
Alapítvánnyal közösen 5oo szakellátásban élı gyermeket a karácsonyi rendezvényen, ahol az
ajándékok átvétele mellett kedvükre szórakozhattak kicsik és nagyok.
A megye területén több helyen is (Hajdúhadház, Téglás, Püspökladány, Polgár) rendezte a
nevelıszülıkkel együttmőködve farsangot, gyermeknapot, Mikulás- és karácsonyi ünnepséget

Gyermekvédelmi Szakértıi Bizottság
Vizsgálati adatok:
Az elvégzett vizsgálatok száma: 990.
A bizottság 32 fı vizsgálata során 23 esetben állapította meg a speciális ellátási igényt, ebbıl
javaslatok születtek:
- minisztériumi gyermekotthonba: 9
- speciális gyermekotthonba: 14
- gyermekotthonba: 0
- Szt. hatálya alá esı otthonba: 0
- vissza a családba: 0
Év végi helyzetkép a megyében:
2007. december 31-én szakellátásban részesülı speciális ellátási igényő gyermekek, illetve
fiatalok száma a megyében:
Fiú:
28 fı
Lány:
6 fı
Összesen:
34 fı
Vezetı tünetek fiúk esetében (csak a „fıtünet”):
Súlyos pszichés tünet összesen: 6
Ebbıl:
- személyiségfejlıdési zavar: 3 (fıleg kora gyermekkori kötıdési és emocionális
problémák)
- súlyos pszichotikus tünet: 0
- súlyos neurotikus tünet: 0
- pszichiátriai vezetı tünet: 3
Súlyos disszociális tünet összesen: 22
Ebbıl:
- súlyos beilleszkedési zavar: 13
- antiszociális magatartás: 1
- gyermekkorú elkövetı: 8
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Pszichoaktív szer használata összesen: 0
Kettı vagy annál több tünet (súlyos pszichés –és súlyos disszociális tünet és pszichoaktív
szer használata) együttes fennállása is diagnosztizálható volt: 18
Pszichiátriai tünet (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll, de a gyermek nem
részesül adekvát speciális ellátásban: 10
Drogabúzus megléte (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll, de a gyermek nem
részesül adekvát speciális ellátásban: 5
Megjegyzés: 4 fiú helyzete teljesen megoldatlan országos ellátási őr miatt (a további 2 fı
OGYSZB-hez felterjesztett fiú megfelelı elhelyezése is bizonytalan).
Vezetı tünetek lányok esetében (csak a „fıtünet”):
Súlyos pszichés tünet összesen: 0
Súlyos disszociális tünet összesen: 6
Ebbıl:
- súlyos beilleszkedési zavar: 4
- antiszociális magatartás: 0
- gyermekkorú elkövetı: 2
Pszichoaktív szer használata összesen: 0
Kettı vagy annál több tünet (súlyos pszichés –és súlyos disszociális tünet és pszichoaktív szer
használata) együttes fennállása is diagnosztizálható volt: 6
Pszichiátriai tünet (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll, de a gyermek nem részesül
adekvát speciális ellátásban: 2
Drogabúzus megléte (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll, de a gyermek nem részesül
adekvát speciális ellátásban: 2
Megyén belüli speciális gyermekotthonba helyezhetı: 0 (nincs lehetıség)
A szakvéleményekben különleges szükségletet állapítottak meg 146 esetben, valamint annak
megszőnését 1 esetben. Mindezekbıl:
- komplex szakvélemény készült:
115
- megállapító szakvélemény készült: 32
A különleges ellátási igény fennállásának okai és a javasolt gondozási formák:
életkora miatt: 71
- gyermekotthonba: 1
- különleges gyermekotthonba:8
- nevelıszülıhöz: 56
- vissza a családba: 5
- gondozásba helyezés örökbefogadó szülıhöz: 1
életkora és tartós betegsége miatt: 4
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- gyermekotthonba: 0
- különleges gyermekotthonba: 0
- nevelıszülıhöz: 4
- Szt. hatálya alá esı otthonba: 0
értelmi képessége következtében: 48
- gyermekotthonba: 1
- lakásotthonba: 7
- különleges gyermekotthonba: 20
- nevelıszülıhöz: 16
- vissza a családba: 4
tartós betegsége miatt: 15
- gyermekotthonba: 0
- különleges gyermekotthonba:1
- nevelıszülıhöz: 12
- vissza a családba: 2
értelmi képessége és tartós betegsége miatt: 5
- gyermekotthonba: 2
- különleges gyermekotthonba: 1
- nevelıszülıhöz: 1
- Szt. hatálya alá esı otthonba: 1
A gyermekbántalmazással, illetve bőncselekmények elkövetésében érintett gyermekkel és
fiatalokkal kapcsolatos adatok a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértıi Bizottság
2007-ben készített szakvéleményei alapján (310 fı):
Gyermekbántalmazással érintett gyermekek száma: 128
- fiú: 65
- lány: 63
A bántalmazás formája:
- súlyos elhanyagolás: 87
- fizikai abúzus: 21
- érzelmi abúzus: 58
- szexuális abúzus: 12
A megalakulás óta ez volt az elsı év, amikor két „tiszta profillal” a szakértıi bizottságban
feladatot ellátó pszichológussal dolgozhattak. A vizsgálati számadatok tanúsítják, hogy ennek
köszönhetıen a korábbi évekhez képest jóval kevesebb esetszámban kellett bizottsági munkát
végezni az Elhelyezési Osztály pszichológusainak. Segítségüket idén már a bizottság
pszichológusai is viszonozták oly módon, hogy 15 esetben végeztek vizsgálatot az
Elhelyezési Osztály részére. Mivel – a megyei gyámhivatal 2006-os ellenırzése alkalmával
megállapítottak alapján – a fenntartó 2008. január 1-jétıl engedélyezte a harmadik
pszichológus státusz betöltését is a szakértıi bizottságban, így a rövidesen a GYED-rıl
munkába álló pszichológus szerepvállalásával, 2008-ban még ennél is több vizsgálat
elvégzésére lesz lehetıség a szakszolgálaton belüli egyéb pszichológiai feladatok közül,
csökkentve ezzel a többi pszichológus munkaterheit.
A bizottság 4 és fél éves mőködésének tapasztalatait és jellemzıit összefoglalták egy
pályázatban, „Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben” címmel. Ebben is kihangsúlyozták,
hogy a mőködésük során kiemelt figyelmet fordítanak olyan alapelvek betartására, mint
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például a független szakmai vélemény-nyilvánítás, az összeférhetetlenség kiküszöbölése, a
kompetencia határok betartása, a szakszerő, objektív, prekoncepció- és elıítélet mentes
javaslattétel, stb.
Ennek érdekében bizottság tagjai a szakszolgálatnál más munkakört nem töltenek be, ha
elıfordul, hogy konkrét gyermeket más munkahelyen ellátnak, akkor szakértıként a
szakvélemény elkészítése során nem ık mőködnek közre. Ehhez megfelelı létszámmal
rendelkeznek.
A szakvéleményt csak abban az esetben készítik el, ha a gyermek komplex
személyiségvizsgálata szükséges a gyámhivatali döntés meghozatalához.
A mőködésük óta kb. 4000 vizsgálat alapján közel 1400 szakvéleményt készítettek el. Ebbıl
kifejezetten a szakvéleményre irányuló kifogás (megtámadás) mindössze egyetlen esetben
fordult elı, az eljárás során ez sem bizonyult megalapozottnak.
Elhelyezési Osztály
Jelenleg az osztály 14 fıvel látja el feladatait.
Az intézkedési terv kidolgozása után a dolgozók munkaköri feladatai, a munkafolyamatok
nagy mértékben megváltoztak, határidık, egyértelmő feladatok kerültek megfogalmazásra,
melyek igazgatói utasítás, illetve eljárási rend keretében, a szükséges módosítások után
bevezetésre kerültek. A változtatások elfogadtatása nem zökkenımentes, de a kollégák
igyekeznek ellátni újabb teendıiket, mindannyian alkalmazkodnak a bevezetésre került újabb
és újabb munkafolyamatokhoz, és eredményesebben végzik munkájukat.
Az irattár már két helységgel mőködik, így az akták nincsenek annyira összezsúfolva, mint
korábban. (A regionális gyámhivatal év végi ellenırzése szerint 1 fı irattárosra lenne szükség,
aki csak az akták rendszerezésével, rendben tartásával foglalkozna.)
Új postázási rend bevezetésére került sor, mellyel kiiktatták a közvetlen bélyegforgalmat.
Mőködtetik a 24 órás diszpécserszolgálatot (mobiltelefonon), valamint munkaidıben az
intézmény telefonszámain is kérhetnek tájékoztatást a beutaló szervek az ideiglenes
beutaláshoz az üres férıhelyekrıl.
2007-ben az elhelyezési értekezletek száma: 240 volt. A speciális gyámi-gondozói tanácsadók
és a felvételért felelıs gyermekvédelmi ügyintézı a szakértıi bizottsági szakvélemények
elkészültét követıen elhelyezési értekezletet hívnak össze, valamint gondozási hely
változtatás, tervmódosítás, megszüntetés, illetve egyéb más esetben gyámhivatali megkeresést
követıen értekezletet tartanak. A TGYSZ kollégáival, gyámi-gondozói tanácsadókkal,
nevelıszülı tanácsadókkal, hivatásos gyámokkal jó munkakapcsolat alakult ki. A Szakértıi
Bizottsággal szoros munkakapcsolatban állnak.
A 240 elhelyezési értekezletbıl 126 esetben került sor gondozási hely meghatározására, 39
esetben gondozási hely megváltoztatására. Nevelésbe vétel megszüntetésére 36 esetben
született javaslat. 48 esetben volt tervértekezlet, illetve amikor nem valósult meg javaslat,
nem eredményezett változást a kezdeményezés.
Speciális szükséglet megállapítása ügyében 18 esetben került sor.
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Elhelyezési értekezlet
Speciális
szükséglet; 18;
7%
tervértekezlet,
sikertelen; 48;
18%

gondozási hely
meghatározásá
ra; 126; 47%

Nevelésbe vétel
megszüntetésé
re; 36; 13%
gondozási hely
megváltoztatás
ára; 39; 15%

A szakellátásban 2007. dec.31-i dátummal 1308 kiskorú volt, ebbıl:
- IH: (ideiglenes hatállyal elhelyezett)
84
- ÁT: (átmeneti nevelt):
1163
- TN: (tartós nevelt)
61
Szakellátásban

TN; 61; 5%

IH; 84; 6%
IH
ÁT
TN

ÁT; 1163; 89%

Nevelıszülınél:
Gyermekotthonban:
Egészségügyi intézményben:

636
642
30
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Gondozási hely szerint

E.ü.-i
intézményben;
30; 2%
Nevelıszülınél;
636; 49%

Gyermekotthon
ban; 642; 49%

Nevelıszülınél
Gyermekotthonban
E.ü.-i intézményben

Utógondozói ellátott: 195 ebbıl:
- nevelıszülınél:
92
- gyermekotthonban: 103
Utógondozói ellátott

nevelıszülınél;
92; 47%

gyermekotthon
ban; 103; 53%

Összesen:
Új felvétel:
Megszüntetés:

nevelıszülınél
gyermekotthonban

1503
293
277
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Megszüntetés

örökbefogadáss
al szőnt meg;
33; 12%

átutalással
szőnt meg; 6;
2%

meghalt; 0; 0%
nagykorú lett;
94; 34%

házasságot
kötött; 5; 2%

visszakerült vér
szerinti
családjába; 139;
50%

A pszichológusok ebben az évben is végeztek vizsgálatokat a Szakértıi Bizottság számára 22
esetben, illetve fordítva is megtörtént, ez 15 vizsgálatot jelentett.
A vizsgálati számok még ebben az évben is nagyon magasak voltak, összesen 800 vizsgálat
volt, átlagot tekintve 200 vizsgálat pszichológusonként, és ez a szám egyre csak nıni fog a
terápiák számának növekedésével.
2007-ben 31 házaspár és 12 egyedülálló személy nyújtott be örökbefogadási kérelmet. 3
csoportban, 40 fı vett részt örökbefogadásra való felkészítı tanfolyamon.
Jelenleg 133-an várakoznak örökbefogadásra, közülük 53 házaspár és 11 egyedülálló személy
rendelkezik alkalmassági határozattal, 15 személynek folyamatban van az alkalmasság
megállapítása.
A tavalyi évben 44 gyermek bemutatása történt meg örökbefogadó szülıknek, közülük 11 volt
a sikertelen.
A sikeresen lezárult örökbefogadások száma: 33.
Közülük más megyébe fogadtak örökbe 3 gyermeket.
Külföldre történt örökbe adás: 9 gyermek estében.
Az összes örökbefogadások közül nevelıszülıtıl történt az örökbefogadás 28 esetben, ebbıl
nevelıszülı fogadott örökbe 1 gyermeket. Gyermekotthonból 5 örökbefogadás történt.
Gyermek kihelyezése közvetlenül a kórházból nem történt örökbefogadókhoz.
A nyilvántartások vezetése a rendeletben meghatározottak szerint történik. Jelentési
kötelezettségeiket határidıre teljesítették.
Nevelıszülı tanácsadói osztály
Jelenleg 20 nevelıszülı tanácsadó dolgozik az osztályon.
A 2007-es év második felében szükséges volt a területek elosztásának újragondolása.
Átadásra kerültek továbbá balmazújvárosi, nagyhegyesi, valamint debreceni családok is, másmás tanácsadóknak. Erre a nevelıszülı tanácsadók gyermeklétszáma miatt került sor,
figyelembe véve a törvényi elıírásokat.
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A nevelıszülık létszámának alakulása:
A nevelıszülık száma jelenleg 247 fı, ebbıl 26 a hivatásos. Három hivatásos nevelıszülınek
szőnt meg a jogviszonya nyugdíjazása miatt, helyüket betöltötték.

NEVELİSZÜLİK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
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hivatásos nev. sz.száma
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hagyományos nev. sz. száma
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100
50
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8 krízisszülı dolgozik, akik közvetlenül a szülészeti osztályokról kapják a gyermekeket és az
örökbefogadásig gondozzák ıket.
2007. január 1. után 11 új nevelıszülı kapott mőködési engedélyt. 2007-ben egy FIKSZ
tréninget indított a szakszolgálat.
A nevelıszülıi hálózatban 2007-ben 7 nevelıszülınek szőnt meg a jogviszonya. Ebbıl 3
esetben a munkáltató bontotta fel a megállapodást, 4 esetben pedig közös megegyezés történt.
2007-ben a szakszolgálat kétszer kért mőködési engedély módosítást, a hivatásos és a
hagyományos FIKSZ tanfolyamot végzetteknek.
Jelenleg a hálózat engedélyezett férıhely száma 769 fı. 2007-ben 698-ról 715-re nıtt a
nevelıcsaládban elhelyezett gyermekek száma. Ebbıl nagykorú utógondozottként 92-en élnek
a családjaikban.
Tendenciák
NEVELİSZÜLİNÉL ÉLİ GYEREKEK LÉTSZÁMA
2000
2001
2002
2003
2004
2005
32
39
42
46
50
58
Utógond. ellátottak
374
435
491
559
599
623
18 év alattiak
474
533
605
649
681
406
Összesen

2006
88
609
697

2007
92
623
715
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NEVELİSZÜLİNÉL ÉLİ GYEREKEK LÉTSZÁMA
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A számokból kitőnik, hogy zsúfolt a hálózat, egyre nehezebb megtalálni a gyermekek
számára a legmegfelelıbb családot. Már nem csak a 4-5-6 tagú testvérsorok együttes
elhelyezése okoz gondot, hanem a 3-as testvérpároké is. A probléma megoldása továbbra is
az új nevelıszülık képzése, a gyermekek hatékonyabb vérszerinti családba való
hazagondozása lehet.
Megfigyelhetı egy emelkedı tendencia a bekerülı 11-14 éves fiatalok számában is.

0-6 év
7-10 év
11-14 év
15-18 év
összesen

NEVELİSZÜLİHÖZ HELYEZETT GYEREKEK
SZÁMA
2001
2002
2003
2004
2005
2000
48
84
92
106
97
116
16
18
22
34
28
8
6
16
9
11
21
9
0
3
5
5
17
29
62
119
124
144
169
182

2006
93
23
7
39
162

2007
117
32
29
26
204
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2007-ben a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakmai programja kiegészült a
nevelıszülıi hálózat szakmai programjával, melyet a fenntartó 2007. november 21-én
jóváhagyott. A nevelıszülıi osztály szakmai programja is átdolgozásra került ezzel egy
idıben. Így a nevelıszülıi osztálynak, és hálózatnak külön szakmai programja van, ezzel
eleget tettek a regionális gyámhivatal által felvetett hiányosság megszüntetésének.
A program sok változást hozott az osztály, és nevelıszülık számára is. Változást hozott még
az eljárási rend bizonyos pontjainak kiegészítése, és az igazgatói utasítás.
A változások beépülése a mindennapi munkába folyamatos, és precíz odafigyelést igényel. A
nevelıszülıi hálózat, és az osztály, következetes és rendszeres ellenırzéssel hatékonyabb
munkát fog tudni végezni.
2007-ben 204 gyermek kihelyezése történt a nevelıszülıi hálózatba, ebbıl 119 esetben
ideiglenes hatályú beutalt gyermek került a családokba. A nevelıszülıknek egyre gyakrabban
kell, hogy felkészüljenek arra, hogy bemutatás nélkül, közvetlenül a vérszerinti családból,
lakóhelyükrıl kerülnek hozzájuk a gyerekek. Összességében elmondható, hogy a nevelıszülıi
hálózat létszáma jentısen növekedett a tavalyihoz képest. Ebben az évben is helyeztek ki
gyerekeket (35 fıt) gyermek- és lakásotthonokból. A gondozási hely változtatások oka a
nevelıszülı kérése, vagy a nevelıszülı által használt, meg nem engedett nevelési módszer
volt. Ezekben az esetekben kivizsgálásra kerül a körülmény és a nevelıszülı alkalmassága.
LÉTSZÁMCSÖKKENÉSEK
120

szülıhöz, családba
hazaadott
örökbeadott

létszám

100
80

nagykorúvá vált

60
40

egyéb

20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
év

gyermekvédelmi
gondoskodása
megszünt(összesen)

2007-ben a Megyei Gyámhivatalnak készített kimutatás szerint 412 gyermeknek volt
kapcsolata a vérszerinti családjával, vagy rokonával. A kapcsolattartások helyszíne még
mindig a Szakszolgálat az esetek többségében (166 fı), de nem sokkal kevesebb esetben a
nevelıszülık lakóhelyén lévı Gyermekjóléti Szolgálatok (120 fı) is segítenek. Évrıl évre
egyre több nevelıszülı járul hozzá, hogy a szülı az ı lakásán (55 fı) látogassa meg
gyermekét, illetve a gyerekek utaznak haza egy-egy hétvégére. Gördülékenynek mondható a
Büntetés-végrehajtási Intézetben, és lakásotthonokban történı kapcsolattartás.
Az intézmény utógondozója 18 súlyosan sérült gyermek esetében lát el családgondozói
feladatokat. A Kiskorú Fogyatékosok intézetében nevelkedı gyermekek családjaival is tartja a
kapcsolatot. Más gyermekotthonban nagykorúvá vált fiataloknak utógondozója az
otthonteremtési támogatás megigénylésétıl az elszámolásig. 2007-ban 55 utógondozottja volt,
ebbıl 27 már lezárult, 28 még folyamatban van.
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Minisztériumi lakáspályázatra több jelentkezı közül 4 nyertes pályázó várja a támogatást.
A nevelıszülık számára kötelezı félévenkénti 6 órás képzést az elsı félévben a hivatásos
gyámok, gyámi gondozó tanácsadók tartották.
Hivatásos gyámi osztály
A múlt évben az osztály szakmai létszáma 9 fı, több személyi változás és helyettesítés történt.
A hivatásos gyámok megismerték az intézkedési terv alapján elkészült módosított eljárási
rend szabályzatát, valamint az igazgató utasításokat és azokat alkalmazzák a munkájuk során.
İt számítógép áll az osztály rendelkezésére, a gépek rendszeres karbantartásra szorulnak,
elavultak, lassúak, nem igazodnak a kor követelményeihez.
A gyermekek részére szervezett programok, rendezvények, táborozások, stb.
A tábor, program, rendezvény, stb.
megnevezése, helye, célcsoport
„Nyíracsádi performansz” / mővészeti
projekt-6 hónap /,14. életévüket
betöltött, szakellátásban lévı fiatalok,
Nyíracsád
Drogprevenciós projekt-6 hónap /
szakellátásban lévı 14. életévüket
betöltött fiatalok részére
Nyíracsád, Debrecen, Hajdúhadház,
Polgár, Püspökladány
Gyermekjuniális - Vekeri tó
Karácsonyi ünnepség

Finanszírozás módja (pl.
pályázat, alapítvány)
Pályázat- Mobilitás

A résztvevık
száma
20 fı

Pályázat- Mobilitás

80 fı

Alapítványi támogatással
Alapítvány, egyéb szponzorok

150 fı
500 Fı

Két munkatárs bekerült az Szociális és Munkaügyi Minisztérium Országos Szakmai
Vizsgaelnök névjegyzékbe.
Gyámi-gondozói tanácsadó osztály
A nyilvántartásba vett dolgozók száma: 13. A gyámi gondozói tanácsadók mindösszesen 1237
gyermek tekintetében hivatásos, intézményi, valamint nevelı szülı-gyámnak nyújtanak
segítséget és ellenırzik azok munkáját.
2007-ben az éves felülvizsgálatok száma: 1042 ebbıl
- nevelésbevétel megszüntetésére tett javaslatok száma:
- nevelésbevétel fenntartására tett javaslatok száma:
- elhelyezési terv fenntartására vonatkozó javaslat:
- az elhelyezési terv módosítására vonatkozó javaslat:
- a gyermek gondozási helyének megváltoztatására vonatkozó javaslat:
- a gyám korlátozására, felmentésére, új gyám kirendelésére tett javaslat:
Javaslat örökbe fogadhatónak nyilvánításra:
50
- ebbıl megvalósult örökbefogadás:
11
Javaslat a gyámok gyámi jogkörének korlátozására:
1
- ebbıl a gyámhatóság a gyámi jogkört korlátozta: 0
Javaslat a gyámok felmentésére:
480
- ebbıl gyámhatóság felmentette a gyámot: 478
gyámcsere:
473
- ebbıl gyermekotthoni gyámok cseréje:
97

52
996
930
103
77
424
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A nevelıszülık közül gyámságot ellátók száma:
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32
125

Civil kapcsolatok
Jövıdért Alapítvány,
Hajdú-Bihar Megyei Nevelıszülıkért, Gyermekekért Egyesület,
MAGYISZ Hajdú-Bihar Megyei Alapszervezete,
Eu-Roma Országos Egyesület,
Pirehab Egyesület.

147/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat fenntartásában mőködı gyermekvédelmi intézmények 2008-2012. évekre
vonatkozó kiváltási, átalakítási feladatairól szóló elıterjesztést a határozat melléklete szerint
szakmai koncepcióként elfogadja.
Az elıterjesztésben megfogalmazott átalakításról, a megyei önkormányzat költségvetési
lehetıségeire, ingatlanok értékesítésére és pályázati forrásokra figyelemmel készített
finanszírozási terv alapján dönt a közgyőlés.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.

a 147/2008. (V. 30.) határozat melléklete
1. A gyermekvédelmi szakellátás jelenlegi helyzete
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában 7 gyermekvédelmi intézmény mőködik.
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat látja el a szakellátás megyei
koordinációját, valamint nevelıszülıi hálózatot mőködtet.
A további 6 gyermekvédelmi intézmény gyermekotthoni és lakásotthoni elhelyezést biztosít
az állami gondoskodásban nevelt gyermekek számára.
Befejezıdött a megye speciális gyermekotthonának építése, ahol 3x8 férıhelyen speciális
szükséglető fiúk számára biztosítottak a rehabilitációs feltételek.
Az eltelt idıszakban a nagylétszámú gyermekotthonok lakásotthonokká történı átalakítását a
megyei önkormányzat kiemelt feladatként valósította meg. Ebbıl következıen a 2007. év
végén 452 gyermek nevelkedett lakásotthonban és 165 gyermek gyermekotthonban, a
nevelıszülıi hálózat folyamatos bıvítése eredményeképpen pedig 715 gyermeket gondoznak
nevelıszülık. Ezzel a megyei önkormányzat biztosította a gyermekek védelmérıl és a
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gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.)
foglaltakat, mely szerint elsıdlegesen a nevelıszülıkhöz történı kihelyezéseket, másodsorban
a lakásotthonok mőködését kell a szakellátásban preferálni.
Megkezdıdött a Komádi Gyermekotthon kiváltása. Ennek érdekében 2 lakásotthon építéséhez
a megyei önkormányzat, mint fenntartó - 20 millió Ft saját forrás biztosítása mellett meghívásos pályázatot nyújtott be, melyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 30 millió
Ft támogatásban részesített. A lakásotthonok mőködtetésére várhatóan 2008. szeptemberében
kerül sor, így a gyermekek átköltöztetése a tanév kezdetére megvalósítható.
Mivel a hatályos jogszabályok értelmében a gyermekvédelmi szakellátás átalakításának végsı
határideje 2007. december 31. volt, az átalakítás jelenlegi ütemében tervezni kell a Dr. Molnár
István Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon gyermekotthoni
egységének lakásotthonokkal történı teljes kiváltásával.

2. Változások a 2003-2007. év közötti idıszakban
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok kiváltott intézmény 2003-ban 122 fı férıhelyen 12
családi házban biztosította a szakszolgáltatást.
A Hajdúsámson, Bethlen u. 9. szám alatti lakásotthon elégtelen mőszaki állapota indokolta a
telephely bezárását és a gyermekek biztonságos elhelyezését. A megyei közgyőlés 307/2005.
(XII. 16.) MÖK határozatával elrendelte a gyermekek intézményen belüli más telephelyen
történı nevelését.
A megyei önkormányzat tervezte a Nyíradony, Kölcsey u. 15. szám alatti, - a hatályos
jogszabályoknak nem megfelelı mőszaki állapotú - lakásotthon átépítését, ami azonban nem
valósult meg. Így a férıhelyek száma 111 fıre csökkent.
Jelenleg 10 lakásotthonban 104 gyermeket nevelnek. Az intézmény rendelkezik a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló módosított 15/1998. (IV. 30.) NM
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltakban elıírt szakmai létszámmal.
Az intézmény központi irányítása évekig a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal
közösen használt Debrecen Vármegyeháza u. 9. szám alatti épületben mőködött. A közös
elhelyezés mindkét intézményt gátolta a hatékony mőködésben. A fenntartó 2006.
novemberében helyet biztosított a Megyeháza Piac u. 54. szám alatti épületében a
lakásotthonok igazgatási egysége számára, ezzel javítva mindkét intézmény mőködési
feltételeit.
A koncepcióban megfogalmazott további feladat a Debrecen, Tégláskert u. 68. szám alatti
befogadó otthon jogszabályok szerinti kiváltása és bıvítése, mely még nem valósult meg.
Az intézmény 2005. július 1. napjától részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a
gazdálkodás egyes feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.
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A Hajdúsági Lakásotthonok 2003-ban 11 családi házban 121 gyermek számára biztosított
teljes körő ellátást.
Az eltelt idıszakban megvalósult a koncepcióban megfogalmazott cél, a Hajdúnánás Fürdı u.
6. szám alatti lakásotthon megszüntetése, mivel nem felelt meg a Gyvt. elıírásainak. A
közgyőlés a 370/2005. (XII. 16.) MÖK határozatával döntött a lakásotthonban élı 10 gyermek
nevelıszülıi hálózatban történı elhelyezésérıl.
Az intézményben nyújtott szolgáltatás jelenleg 111 férıhelyen 10 lakásotthonban valósul
meg. A szolgáltatás nyújtásához rendelkeznek a Rendelet szerinti szakmai létszámmal.
A koncepcióban tervezett 24 férıhelyet biztosító gyermekotthon kialakítása az elmúlt
idıszakban nem jött létre.
Az intézmény 2008. január 1. napjától részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a
gazdálkodás egyes feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.

A hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon többcélú intézmény, mely 2000. év óta teljesen átalakult. Az intézményben
megszüntetésre került a pedagógiai szakszolgáltatás, a gyermekotthoni egység teljes kiváltása
pedig 2005. évben befejezıdött.
9 lakásotthon építésével és vásárlásával, a szakminisztérium 72 millió Ft pályázati támogatása
és a megyei önkormányzat 110 millió Ft saját forrása révén 88 férıhelyen biztosítják a
különleges szükséglető gyermekek nevelését. A lakásotthonokban történı teljes körő ellátás, a
csoportgazdálkodás bevezetése nagyban hozzájárul a különleges szükséglető gyermekek
mentális állapotának javításához, társadalmi integrációjuk megvalósításához.
Az intézmény teljes kiváltásával a fenntartó teljesítette a koncepcióban foglaltakat, biztosítva
a hatályos jogszabályok szerinti szakmai létszámot.
Az intézmény 2008. január 1. napjától részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a
gazdálkodás egyes feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.
Az Arany János Gyermekotthon tervezett átalakítása teljes egészében megtörtént. A
koncepcióban meghatározottak szerint a fenntartó önkormányzat a szakminisztérium által
nyújtott 53 millió Ft pályázati támogatással, valamint 114,8 millió Ft saját forrás
biztosításával 8 lakásotthonban realizálta a gyermekek korszerő elhelyezését.
160 férıhelyrıl 120-ban maximálta az intézményi férıhelyek számát, mindezt fıként a
gyermekek nevelıszülıi hálózatban történı elhelyezésével valósította meg.
A hagyományos gyermekotthon kiváltása 2003-ban kezdıdött el, a Madarász u. 13. szám alatt
megvásárolt és megfelelıen átalakított családi házzal. 2004-ben a volt óvoda épülete került
átépítésre. A földszinten kialakítottak két 12 férıhelyes lakásotthont, az emeleten kapott
helyet a központi irányítás. 2005-ben a Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50. szám alatt épült egy
ikerház, ahol 2 x12 férıhelyes lakásotthon kezdte meg mőködését.
Ebben az évben még három megvásárolt és a törvényi elıírásoknak megfelelıen átalakított
családi házban, Berettyóújfaluban, Furtán és Zsákán kezdte meg mőködését egy-egy
lakásotthon. Valamennyi 12 férıhelyes, tárgyi és személyi feltételrendszere megfelel a
szakmai és jogszabályi elıírásoknak.
Jelenleg 96 gyermek nevelkedik a 8 korszerő lakásotthonban.
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A fenntartó 2005-ben pályázat benyújtásával folytatta az intézmény átalakítását, mely szerint
egy 3 x 8 fıre tervezett speciális gyermekotthon építését kezdte meg, disszociális,
antiszociális magatartású fiúk számára. A feladat megvalósulásával a fenntartó egy eddig
hiányzó szolgáltatást pótol a szakellátás rendszerében.
A beruházáshoz a szakminisztérium 20 millió Ft támogatást nyújtott, melyet a megyei
közgyőlés 85 millió Ft saját forrással egészített ki.
Az épületek átadása 2008. februárjában történt, márciusban kezdte meg mőködését 2
lakásotthon. 16 fı speciális szükséglető fiú nevelése, rehabilitációja folyik. A harmadik
lakásotthonba május, június során költözik 8 fı fiatal.
2008. január 1-tıl az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a
gazdálkodás egyes feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.
A Komádi Gyermekotthon és Hasznosidı Központ mára szintén jelentısen átalakult.
Megszüntetésre került a belsı iskola, majd az óvoda is, így a továbbiakban egységes
gyermekotthoni szakellátást nyújt a megye lakossága számára.
A Komádi Gyermekotthon fogadta azokat a gyermekeket és serdülıket, akik nevelését a
nevelıszülık nem vállalták, illetve akik számára a lakásotthoni elhelyezés feltételei nem
voltak megfelelıek.
A 160 férıhelyes gyermekotthon kiváltása 2007-ben kezdıdhetett meg.
A megyei önkormányzat 2 lakásotthon építésére – 30 millió Ft saját forrás biztosítása mellett pályázatot nyújtott be a szakminisztériumhoz, mellyel 30 millió Ft támogatást nyert el. A
családi házak megépítéséhez Komádi Város Önkormányzatának képviselı testülete két építési
telket bocsátott rendelkezésre ingyenesen a megyei önkormányzat számára.
Az intézmény 2008. január 1. napjától részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a
gazdálkodás egyes feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.
A hajdúböszörményi Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon 40 férıhelyen biztosítja a gyermekvédelmi szakszolgáltatást.
Az eltelt idıszakban a volt szolgálati lakások átalakításával az intézmény két lakásotthont
hozott létre saját költségvetésébıl, melyekben 8-8 fı középsúlyos fogyatékkal élı gyermeket
és fiatalt nevelnek. A többi gyermek számára az intézményben a kollégiumi férıhelyektıl
elkülönített csoportokban biztosítják a különleges ellátást. A lakásotthonokban a családias
modellt biztosító nevelés mérhetı mentális javulást eredményez a sérült gyermekek
fejlıdésében, támogatva társadalmi beilleszkedésüket is.
Az intézmény 2008. január 1. napjától részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a
gazdálkodás egyes feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban TGySz) a
közgyőlés 98/2001. (IV. 27.) MÖH határozatában foglaltak szerint folyamatosan bıvítette a
nevelıszülıi hálózatot, ehhez biztosította a nevelıszülık képzését is. 2003-ban 550 fı
gyermekvédelmi gondoskodásban lévı gyermek és fiatal nevelkedett a hálózatban, 2007.
decemberében 715 fı gondozása történt a nevelıszülıi hálózatban.
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A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módosítása a 2002. évi IX. törvény 82. § (1) bekezdése alapján 2003. januárjában a fenntartó
létrehozta a Hajdú-Bihar Megyei Szakértıi Bizottságot, mely 3 állandó, - speciális
szükséglető gyermek esetében - 5 ideiglenes taggal kezdte meg a mőködését. A Bizottság az
eltelt idıszakban megfelelı szakmai színvonalon hozta meg elhelyezési javaslatait.
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok igazgatásának elhelyezésével javultak az intézmény
mőködési feltételei.
A fenntartó biztosította a magas esetszámokkal dolgozó pszichológusok létszámának 2 fıvel
történı emelését, így az intézmény 2007-ben megkapta a határozatlan idejő mőködési
engedélyt.
Az intézmény teljes körő szakszolgáltatási feladatokat lát el Hajdú-Bihar megyében.
Nevelıszülıi hálózatot mőködtet, 247 nevelıszülı - közöttük 27 hivatásos - 715 gyermeket
nevel.
Az intézmény 2005. július 1. napjától részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a
gazdálkodás egyes feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága látja el.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában
intézményekben ellátottak száma (2007. december 31.):

mőködı

gyermekvédelmi

Intézmény megnevezése

Gyermeklétszám
(fı)
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok
104
Hajdúsági Lakásotthonok
111
Komádi Gyermekotthon és Hasznosidı Központ
150
Arany János Gyermekotthon
96
Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 88
Gyermekotthon
Dr. Molnár István Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 40
Gyermekotthon
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
715
Összesen:
1304

A gyermekvédelmi intézményhálózat 2008-2012. évi feladatainak meghatározása
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok
A korszerősítés és a hatékony gazdálkodás lehetıségét az intézmény lakásotthonainak egy
térségbe történı koncentrálása biztosíthatja. A jelenlegi nyírségi területek kiváltása esetében
célszerő Debrecen környékén építeni lakásotthonokat. Ezen lakásotthonok közül egyet a
befogadó otthon helyén megüresedı lakásotthonban lehetne elhelyezni.
A Nyíradony, Kölcsey u. 15. és a Hajdúsámson, Bethlen u. 9. szám alatt található,
használaton kívüli ingatlanokat, továbbá a Nyíradony, Ifjúság u. 4., a Nyírmártonfalva, Deák
F. u. 8., a Nyíracsád, Zrínyi u. 6., valamint a Nyíracsád, Malom u. 8. szám alatti
lakásotthonokat értékesíteni kell. Az ebbıl származó bevétel részben biztosítja a 3 új
lakásotthon építésének költségét.
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Ez megtakarítást eredményezhet az alábbi fıbb mőködési területeken: gyermekek oktatása,
utaztatása, szakmai létszám utaztatása a központ és a lakásotthonok között (családgondozók,
pszichológusok, fejlesztı pedagógusok, szakmai vezetık, gyermekfelügyelık, nevelık),
gyermekek egészségügyi ellátása, szakellátása, gondozási helyek változtatásával kapcsolatos
utazások, a lakásotthonok ellátmányának beszerzése, családokkal történı kapcsolattartás.
További megtakarítást eredményezhet az intézmény 3 szakmai egységének 2 szakmai
egységbe történı átalakítása. A befogadó otthon mőködéséhez a Gyvt. nem rendel gyámi
feladatokat, ezért az közvetlenül – már jelenleg is - az igazgató irányítása alatt mőködik. A
másik két szakmai egységben a férıhelyek csökkentése nélkül lehet 96 gyermek számára a
teljes körő ellátást biztosítani. Ez hatékonyabb humánerıforrás felhasználást tesz lehetıvé.
A befogadó otthont a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell kialakítani, egyúttal célszerő
lenne az eddigi 10 fı helyett 16 fıben meghatározni a maximális gyermeklétszámot.
A szökött gyermekeket külön kell elhelyezni az ideiglenes hatállyal befogadott gyermekek
lakóterétıl, mivel magatartásukkal negatív mintát nyújtanak társaik számára, és zavarhatják
napi tevékenységeiket. Jelenleg a befogadó otthon kihasználtsága 100-120 %, ezért a jelenleg
10 férıhelyet 16 (2x8) fıre kellene növelni.
A 2x8 fıre tervezett befogadó otthont célszerő úgy kialakítani, hogy a szobákban az
ideiglenes hatállyal elhelyezett és a szökött gyermekek egymástól elhatárolva, de
létszámukhoz igazodva mobilizált elhelyezést nyerjenek. Így az otthon kihasználtsága
költséghatékonyan tervezhetı.
Az anyagi vagy tárgyi feltételek megteremtéséhez a Debrecen, Tégláskert u. 68. szám alatt
található befogadó otthon lakásotthonként mőködı ingatlanná kis ráfordítással átalakítható.
Az intézményi igazgatás jelenleg a Megyeháza épületében mőködik. Amennyiben egy
korszerő befogadó otthon építése ( 2 x 8 fı részére) realizálható, célszerő az intézmény
igazgatási egységét is áttelepíteni. A befogadó otthon és az igazgatás együttes elhelyezése
megfelelı ellenırzést biztosíthat a befogadó otthon mőködéséhez (az Arany János
Gyermekotthon speciális gyermekotthona is hasonló koncepció alapján épült az intézmény
székhelye mellett).

Javasolt intézkedések:
•
•
•
•

A Hajdúsámson, Bethlen u. 9. és a Nyíradony, Kölcsey u. 15. szám alatti használaton
kívüli ingatlanok értékesítése.
A Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8., a Nyíradony, Ifjúság u. 4., Nyíracsád, Zrínyi u. 6.
és Nyíracsád, Malom u. 8. alatt található ingatlanok értékesítése.
3 lakásotthon építése Debrecen – Téglás – Vámospércs térségében.
A Rendeletben meghatározottak szerinti befogadó otthon, és az igazgatási egység
épületének megépítése, ehhez szükséges ingatlan vásárlásával. A Tégláskert u. 68.
szám alatti családi ház felújítása általános lakásotthoni célra.
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Hajdúsági Lakásotthonok
A megyei szakellátás példaértékő kiváltással átalakult intézménye, ezért a családi házak
folyamatos karbantartása mellett nem kell további átalakítással tervezni.
A Hajdúnánás, Fürdı u. 6. szám alatt található, használaton kívüli ingatlan értékesítése révén,
valamint pályázat benyújtásával célszerő létrehozni a koncepcióban tervezett 24 férıhelyes
gyermekotthont, amellyel a hajdúsági térségben meglévı szolgáltatási hiány is
megszüntethetı. Tekintettel arra, hogy nem minden gyermek nevelhetı nevelıszülınél, vagy
lakásotthonban, biztosítani kell a megyei szakellátás számára gyermekotthoni férıhelyeket is.
Javasolt intézkedések:
•
•

Pályázat benyújtása egy 24 személyes gyermekotthon építésére.
A megvalósítás 2010-ig történı ütemezése.

Dr. Molnár István Iskola és Gyermekotthon
Az intézmény gyermekotthoni egységének kihasználtsága hosszabb ideje 77,5 %-os. Az
óvodába nem érkeznek gyermekvédelmi gondoskodásban élı gyermekek, ezért a
kihasználtság csökkenése tendenciaként valószínősíthetı. A 40 férıhelyes gyermekotthonban
5 helyett 4 csoport (8 gyermek/csoport) számára tudnak teljes körő ellátást biztosítani, ezért
célszerő a gyermeklétszám 32 fıre történı csökkentése. A gyermeklétszám csökkenése miatt
az intézményi egység teljes kiváltását is 32 férıhellyel kell tervezni.
Mivel az intézmény többcélú feladatot lát el, a gyermekotthoni egység férıhelycsökkentése
révén 4 fı szakember átcsoportosítható a közoktatási szakterületre. Amennyiben
bekövetkezne egy esetleges igény az gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedı gyermekek
elhelyezésére, a szakemberek visszacsoportosítása megoldható.
2004-ben az intézmény saját költségvetési forrásaiból a volt szolgálati lakásokat két
lakásotthonná alakította, amelyben 8-8 fı gyermek számára biztosítják a teljes körő ellátást.
A lakásotthonokban megtörtént a nyílászárók cseréje, a lakóterek belsı felújítása és
szigetelése, a késıbbiekben tervezni kell a lakásotthonok külsı homlokzata és a tetı
felújításával.
Tekintettel a kialakított két lakásotthonra, a gyermekotthoni egység teljes átalakítását 2
családi ház építésével meg lehet valósítani. A mőködı lakásotthonok közelében lévı, a
megyei önkormányzat tulajdonában álló, de használaton kívüli közmővesített ingatlan
alkalmas a családi házak megépítésére, melyek mellett játszótér és park is kialakítható. Ezáltal
biztosítható a középsúlyos fogyatékkal élı gyermekek számára célszerő védett környezet,
amely egyben költséghatékony megoldás a fenntartó számára.
Javasolt intézkedések:
•
•
•

Az alapító okirat módosítás a férıhelyszám 32 fıben történı meghatározásával.
Mőködési engedély megkérése a mőködı 2 lakásotthon számára.
Pályázat benyújtása 2 lakásotthon építésére, valamint a meglévı lakásotthonok
homlokzat- és tetıfelújítására.
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Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
A gyermekotthoni egység teljes kiváltása 2005-ben befejezıdött. A 9 lakásotthonból álló
gyermekotthonban biztosított családias körülmények a tanulásban akadályozott gyermekek
mentális állapotában kedvezı változásokat eredményeztek.
A családi házak mőszaki állapota megfelelı, azonban folyamatos karbantartást igényelnek különös tekintettel a Hajdúszoboszló területén vásárolt és átalakított régebbi építéső házakra állagmegóvásukra forrást kell biztosítani. A 4 újonnan épített lakásotthon biztosítja a
gondozás – nevelés korszerő körülményeit.
A szakmai létszám a teljes körő ellátás biztosításához megfelel a Rendelet elıírásainak.

Javasolt intézkedések:
•

Az egyes lakásotthonokban felmerülı javítások, karbantartások felmérése és
ütemezése.

Arany János Gyermekotthon
A nagylétszámú gyermekotthon teljes átalakítása 2008. márciusában a speciális
gyermekotthon átadásával megvalósult. A normál lakásotthonokban 96 gyermek él, és 16
gyermek került a speciális gyermekotthon két egységébe. A harmadik egységben további 8 fı
súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek elhelyezése folyamatban van, ez 2008. május
végére valósul meg.
Az elkövetkezı évek feladata a gyermekotthon biztonságos és hatékony szakmai, gazdasági
mőködtetése. Arra kell törekedni, hogy minden lakásotthon egyéni arculattal rendelkezzen, az
elhelyezett gyermekek szükségleteihez igazodó profilt alakítson ki.
A speciális ellátás során cél, hogy a gyermekek számára 6 hónap és 2 év közötti
reszocializációs, rehabilitációs terápiás program megvalósulásával elısegítsük a fiatal
speciális szükségleteinek csökkentését, megszőnését. További cél, hogy támogassa a
gyermekek, fiatal felnıttek társadalmi reintegrációját, valamint azt, hogy életük során ne
szoruljanak állandó intézményi támogatásra.
A szakmai létszám a teljes körő ellátás nyújtásához megfelel a Rendelet elıírásainak.
A nagy létszámú gyermekotthon épülete és a környezetében álló épületek a kiváltás óta nem
kerültek hasznosításra, az intézmény láttatja el azok védelmét. A továbbiakban tervezni kell
az épületek mielıbbi hasznosításával, továbbá a mőködı 8 lakásotthon állagának folyamatos
védelmével.
Javasolt intézkedések:
•
•
•
•

A lakásotthonok és a speciális gyermekotthon folyamatos karbantartásához források
biztosítása.
A speciális gyermekotthon udvarának teljes kialakítása, környezetétıl intenzívebb
elválasztása.
Az egyes lakásotthonokban felmerülı javítások, beruházások felmérése és ütemezése.
A gyermekvédelmi célra nem hasznosított épületek hasznosítása.
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Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Az intézmény 2007-ben a hatályos jogszabálynak megfelelıen átalakította a mőködési
szabályait. Az egyes osztályokon dolgozó szakemberek munkaköreit átalakították,
hatékonyabbá tették, különös tekintettel a nevelıszülıi hálózat mőködését érintı területeket.
Feladataik azzal is növekedtek, hogy a Tetétlen Község Önkormányzata által fenntartott
Szivárvány Nevelıszülıi Hálózat megkezdte mőködését, mellyel kapcsolatos
szakszolgáltatási feladatokat el kell látni. A hálózat várható bıvülése miatt, az esetszámok
növekedése következtében a jövıben tervezni kell szakemberek felvételével (gyámi-gondozói
tanácsadó, pszichológus, hivatásos gyám).
A szakszolgálat kiemelt feladata döntés-elıkészítı javaslatot tenni a gyermekek és fiatalok
megfelelı gondozási helyen történı elhelyezésére. A szakemberek tapasztalata szerint a
férıhelyek hiányának oka egyrészt a bekerülı gyermekek magas száma, másrészt a családba
történı visszahelyezés nehézségei, ezért a jövıben különösen nagy figyelmet kell fordítani a
hazagondozást célzó szakmai tevékenységek segítésére is.
Kiemelt probléma a súlyosan károsodott vagy súlyos rendellenességgel született csecsemık
elhelyezése. A Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona csak korlátozott számban
tudja fogadni ıket, ellátásukra a nevelıszülıi hálózat nem alkalmas.
Emelkedı tendenciát mutat a különleges szükségletet igénylı tanulásban akadályozott
gyermekek bekerülési aránya a szakellátásba, ezért az ı ellátásukra is fokozottan fel kell
készülni.
Egyre nagyobb problémaként jelentkezik a várandós állapotba bekerülı lányok számának
növekedése, az elhelyezésre váró magas testvérsorok száma, illetve az, hogy egyre nagyobb a
gyermekszületések száma az átmeneti nevelésben élı fiatalok körében.
Erre a problémára részleges megoldást nyújthat, hogy a megfelelı felkészítésben részesülı
nevelıszülık fogadhatnák csecsemıikkel a fiatal anyákat.
A szakszolgálat nevelıszülıi hálózatának további fejlesztése indokolt, hiszen a társadalmi
jelenségek alapján várható számbeli változásokra leggyorsabban a nevelıszülıi hálózat
fejlesztésével, lehet reagálni. A Gyvt. értelmében a nevelıszülıi ellátás a legmegfelelıbb
családpótló, otthont nyújtó ellátási forma a gyermekek számára. A nevelıszülıknél történı
teljes körő ellátás amellett, hogy a legmegfelelıbb szocializációs szintér, költséghatékonyság
tekintetében is az optimális megoldás. Mindehhez kapcsolódóan a hálózatban mőködı
nevelıszülık, valamint a velük együttmőködı dolgozók folyamatos és részletes ellenırzését
biztosítani kell. A fejlesztési törekvések lényeges szempontja hogy az otthont nyújtó ellátás
színvonalát nem csupán mennyiségében, de minıségében is emelni kell.
A nevelıszülıi hálózatba kapcsolódás folyamatát, annak mőködtetését olyan módon
szükséges fenntartani, fejleszteni, hogy ennek eredményeként a nevelıszülıség mindinkább
professzionális tevékenységgé váljon, a nevelıszülık a gyermekvédelmi szakemberek
közösségének teljes értékő tagjai legyenek.
2008-2012. közötti idıszakban legalább 150 új nevelıszülı képzése indokolt, amely - a
nevelıszülıs gondozási helyek csökkenését is figyelembe véve - kb. 200 új férıhelyet
jelentene a szakellátásban elhelyezhetı gyermekek és fiatalok számára.
A nevelıszülıi hálózatot a speciális igényő gyermekek elhelyezése tekintetében is fejleszteni
kell. A speciális hivatásos nevelıszülık kiválasztása és felkészítése nagy kihívást jelentı
szakmai feladat, alkalmazásuk leginkább státuszok bıvítésével valósítható meg.
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Mindezek tükrében a nevelıszülıi hálózat, az ellátás fejlesztése során fel kell mérni annak
lehetıségeit, hogy melyek azok az egyes speciális nevelési szükségletek, amelyek
nevelıszülıi ellátás keretében kezelhetıek. Jelentıs lépést jelentene a megoldásra váró
nevelési problémák kezelésében a hivatásos nevelıszülıi ellátás speciális nevelési
potenciáinak fejlesztése, melyet a TGySz intézményi szinten viszonylag rövid idın belül
megvalósíthatna. A speciális hivatásos nevelıszülık díjazásuk tekintetében hátrányban
vannak a normál szükséglető gyermekeket nevelı nevelıszülıkkel szemben. A speciális
szükségletre való tekintettel ugyanis legfeljebb 1-2 gyermek nevelésére vállalkozhatnak,
ellentétben az 5-8 fıt is nevelı nevelıszülıkkel szemben, ebbıl eredıen díjazásuk lényegesen
alatta marad a normál nevelıszülıkének. E jogszabályból eredı hiányosság orvoslása része
lehet a továbbiakban egy regionális együttmőködési koncepciónak is.
Az Észak-alföldi Régióhoz tartozó további két megye szakértıi bizottságaival együttmőködve
- ismerve azok ellátási lehetıségeit is és pozitív irányú elmozdulásukat a speciális nevelési
szükséglet kezelésére vonatkozóan – megoldhatóak lennének a nehezebb, nagyobb kihívást
jelentı esetek.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a drogproblémák kezelésének van hagyománya, SzabolcsSzatmár-Bereg megyében a magatartászavarok terápiás kezelésében léptek elıre. Hajdú-Bihar
megye esetében a speciális hivatásos nevelıszülıkkel azon gyermekek vonatkozásában érhetı
el eredmény, akiknek súlyos pszichés tüneteit elsısorban emocionális és kötıdési zavarok
okozzák. A pszichiátriai vezetı tünettel küszködı gyermekek részére az intézményi ellátás
területén tervezhetı elırelépés, amelyhez a Kenézy Kórház keretein belül egy jól mőködı
gyermekpszichiátriai osztály, illetve egy speciális elhelyezési csoport biztosít hátteret.
Az együttmőködés eredményeképpen számolni lehet azzal is, hogy megoldódik a - jelenleg
még megyei hiányszolgáltatásként számon tartott - speciális ellátási igényő lányok
elhelyezése is. Erre a problémára olyan módon is megoldást lehet találni, hogy nem külön
speciális gyermekotthont hozunk létre, hanem egy már meglévı gyermekotthonban kerül
kialakításra speciális gyermekcsoport az ilyen szükséglető lányok részére.
A TGYSZ alapfeladatként szaktanácsadási feladatokat is ellát a megyei szakellátó rendszer
felé, amihez rendelkeznie kell egyfajta szakmai többlettel, kompetenciával.
Az alapvetı szakmai irányokat – adoptálva a megyei sajátosságokra – a TGYSZ képviseli,
segíti kijelölni, meghatározni azokat, tiszteletben tartva a résztvevı kompetencia határait.
Ehhez a szakszolgálati szakmai tevékenységhez szükség lenne legalább 2 fıs módszertani
munkacsoport kialakítására.
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonoknál leírtakhoz kapcsolódóan meg kell vizsgálni annak
a lehetıségét is, hogy az újonnan kialakításra kerülı befogadó otthont közvetlenül a TGYSZ
mőködtesse. Ennek szakmai, jogszabályi és gyakorlati okai egyaránt vannak, sıt ezeken
túlmenıen lehetıség lenne arra is, hogy a TGYSZ két utógondozói ellátott elhelyezésére
külsı férıhelyet mőködtessen. A külsı férıhelyek száma az intézményi típusú otthont nyújtó
ellátások férıhely számához képest kerül megállapításra. Erre a TGYSZ-nél jelenleg nincs
lehetıség, hiszen a nevelıszülıi hálózat nem ilyen típusú ellátás. Fenti tervek abban az
esetben valósíthatók meg, ha a megyei önkormányzat a jogszabályok által elıírt befogadó
otthon létesítését megkezdi.
Tekintettel a szakszolgáltatás egész megyét érintı információszolgáltatási feladataira és
szerteágazó tevékenységére, az elavult és elhasználódott számítógépes rendszer teljes
korszerősítését minél elıbb meg kell valósítani.
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A Debrecen, Vármegyeháza u. 9. számú épület pályázat útján történı felújítását is tervezni
kell. A tetıszerkezet, az épület víz- és csatornarendszerének felújítása kiemelten fontos, mivel
az elmúlt évben az elhasználódott vezeték és csırendszer többször került javításra. Lényeges
még az elektromos kábelek cseréje, a nyílászárók cseréje, és az épület akadály-mentesítése is.
Folyamatosan jelzett probléma az intézmény berendezési tárgyainak, bútorzatának
elhasználódott állapota, ezek cseréjét, modernizálást is meg kell oldani.
Az intézmény nagy mennyiségő - gyermekeket és nevelıszülıket érintı, továbbá számos
szakmai - iratot kezel, melyek az intézményi irattári helyiségekben, valamint pincében az
évtizedek alatt felhalmozódtak. Szükségessé vált ezek selejtezése, szakszerő archiválása,
rendezése, levéltárban történı elhelyezése.
Javasolt intézkedések:
•
•
•
•
•
•
•

A nevelıszülıi hálózat folyamatos fejlesztése, kiemelten a speciális nevelıszülık
valamint a hivatásos állomány növelése, a rendszer ellenırzésének kiszélesítése.
Módszertani munkacsoport kialakítása feltételeinek felmérése, biztosítása.
A befogadó otthon TGYSZ-hez történı visszahelyezésének megvizsgálása,
elıkészítése.
Speciális gyermekotthoni csoport kialakítása lányok számára.
Az irattár rendezéséhez szükséges feltételek felmérése, biztosítása.
A Debrecen, Vármegyeháza u. 9. szám alatti épület korszerősítése, akadálymentesítése, berendezés és bútorzat cseréje.
Az intézmény számítógépes rendszerének korszerősítése.

Komádi Gyermekotthon
A nagy létszámú gyermekotthon átalakítása, kiváltása 2007-ben elkezdıdött. A megyei
önkormányzat pályázatot nyújtott be a szakminisztériumhoz, melyen 30 millió Ft támogatást
nyert 2 lakásotthon létesítésére, melyhez a megyei önkormányzat eddig 30 millió Ft saját
forrást biztosított. A lakásotthonok kialakításához további forrásokat kell rendelni.
A jelenleg 160 fıs gyermekotthon létszámát a kiváltás befejeztével 120 fıre célszerő
csökkenteni. A gyermekek egy része visszagondozható saját családi környezetébe, nagyobb
részük elhelyezhetı nevelıszülıi hálózatban, több fiatal ellátása nagykorúság miatt szőnik
meg, így folyamatosan realizálható a férıhelycsökkentés.
A tervezett intézményi kiváltás
A jelenleg hatályos koncepcióban is tervezésre került egy gyermekotthon. Nem minden
gyermek nevelhetı lakásotthoni körülmények között, illetve a nagy létszámú testvérsorok (5-7
fı) bekerülése a szakellátásba folyamosan növekszik, ezért szükséges a gyermekotthoni
elhelyezést is biztosítani a megyei ellátórendszerben.
A jelenlegi nagy gyermekotthon 1938-39-ben épült, állagából és adottságaiból adódóan nem
felel meg a jogszabályi követelményeknek. Egy új épület építése lehetıséget biztosít a
gyermekek szükségleteit preferáló korszerő gyermekotthon kialakítására.
A jogszabályi elıírásoknak megfelelıen egy 48 fıs gyermekotthon létesítése szükséges,
amelyben kialakításra kerülhet az intézmény igazgatási egysége is. Átgondolt tervezéssel a
gyermekek és a dolgozók minden igényt kielégítı elhelyezése valósulhat meg.
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Komádi városában hagyományokkal rendelkezik a gyermekvédelmi szakellátás. A gyermekek
társadalmi, helyi közösségi elfogadottsága biztosított. Az intézmény kiváltása során
figyelembe kell venni, hogy az egymáshoz közel elhelyezkedı intézményegységek
fenntartása takarékosabb mőködést eredményez. A gyermekotthon kiváltásával a dél-bihari
térségben élık számára is elérhetık lehetnek a gyermekvédelmi szakellátás által biztosított
szolgáltatások.
A Komádi területén létesítendı 2 lakásotthonban lehetne fogadni azokat a speciális
szükségletet nem igénylı, de annak határán lévı súlyosabb magatartási zavarral küzdı
gyermekeket, akiket jelenleg is nevelnek a nagy létszámú gyermekotthonban.
A 48 fıre tervezett gyermekotthonban és a két lakásotthonban összesen 72 gyermek kerülne
elhelyezésre.
Az intézmény keretei között kialakítható egy 45 gyermek nevelését biztosító nevelıszülıi
hálózat. A szakminisztérium kiemelt figyelmet fordít a pályázati kiírásoknál, illetve a
bírálatoknál a nevelıszülıs szolgáltatás gyermekotthoni keretek között történı kialakítására.
Elınyt élveznek azok a pályázatok is, amelyek megvalósítása a leghátrányosabb helyzető
térségekben történik. Így növelhetı annak az esélye, hogy a 48 férıhelyes gyermekotthon
építéséhez pályázati támogatást kapjon a megyei önkormányzat.
Abban az esetben, ha kialakításra kerül egy 45 fıs nevelıszülıi hálózat, a szakszolgáltatási
feladatok megnövekedése miatt a TGySz-ben álláshelyek bıvítésével kell tervezni.
Javasolt intézkedések:
•
•
•

Komádi vonzáskörzetében pályázati támogatással 2 lakásotthon megépítése.
Pályázat benyújtása egy 48 férıhelyes gyermekotthon kialakítására, sikeres pályázat
esetén a beruházás megvalósítása.
A fenti intézkedésekkel egyidejőleg nevelıszülık toborzása és a hálózat kialakítása, a
gyermekek folyamatos elhelyezése a szakszolgálat nevelıszülıi hálózatában és az új
45 férıhelyes hálózatban, továbbá a hálózat mőködéséhez szükséges szakmai létszám
biztosítása.

Külsı férıhelyek létesítése a megyei szakellátó rendszerben
A Gyvt. 57.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a gyermekotthon utógondozói ellátást biztosít a
fiatal felnıtt számára, valamint az 57. § (1) bekezdés c) pontja szerint szükség esetén külsı
férıhelyeket mőködtet. A fiatal felnıtt 18 éves korától legfeljebb 24. életévének betöltéséig
kérheti az utógondozói ellátást.
A Gyvt. 92. § (2) bekezdése értelmében a fiatal befogadását a nevelıszülı, a gyermekotthon,
az utógondozói otthon, vagy külsı férıhely mőködtetıje teheti meg, részére szükség szerinti
ellátást nyújt.
Mivel a szakellátó rendszerbe egyre magasabb életkorban kerülnek be a gyermekek, ezért
nevelésük, terápiájuk és rehabilitációjuk egyre késıbb kezdıdik el. Ennek következtében 18.
életév elérésekor az egyéni gondozásuk, nevelésük nem minden esetben fejezıdhet be, hiszen
sokszor csak részben sajátítják el azokat a magatartási mintákat, melyek társadalmi
beilleszkedésüket szolgálná.
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Hajdú-Bihar megyében jelenleg 89 utógondozói ellátott él a szakellátásban. Magas számuk
miatt a szakellátó rendszer telítetté válik, kevés üres férıhely keletkezik, ezért az intézmények
nem minden esetben tudnak fogadni gyermekeket.
Jelen helyzetben változást eredményezne, ha az intézmények külsı férıhelyeket
mőködtetnének.
A külsı férıhely lehet a fenntartó tulajdonában lévı ingatlan, vagy lakás bérlése útján is
biztosítható.
Hatékonyabb a saját tulajdonú ingatlanon történı ellátás, azonban átmenetileg alkalmazható a
bérleti jogviszony létesítése is, és lehetıség van a fiatalok otthonteremtési támogatásából a
számára megvásárolt saját ingatlanban történı utógondozásra.
A Gyvt a bérleti típusú mőködtetésre is lehetıséget nyújt, azonban alkalmazása szakmailag
problémákat vethet fel. Ilyen szolgáltatás csak olyan fiatal esetében alkalmazható, aki
megbízhatóan betartja a bérlıre vonatkozó szabályokat, aki tud alkalmazkodni,
személyiségében érett, felnıtt magatartást tanúsít. Tény azonban, hogy az utógondozói
ellátásban részesülık nagyobb hányada a társadalmi beilleszkedésre nem készült fel, igénylik
a család és utógondozó segítségét életvitelük kialakításában.
Ebbıl adódóan a bérleti jogviszony, mint külsı férıhely létesítése - egy különálló lakásban
vagy családi házban ahol többedmagával is részesülhet szükség szerinti ellátásban – csak
olyan fiatalok esetében javasolható, akik munkahellyel rendelkeznek, képesek a félig önálló
életvitelre, valamint önként vállalják a külsı elhelyezést.
Intézményi keretek között három megyei gyermekvédelmi intézményben célszerő a külsı
férıhelyek biztosítása: a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonokban, a Hajdúsági
Lakásotthonokban és az Arany János Gyermekotthonban.
A tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek esetében nem alkalmazható az
utógondozói ellátás, míg a nevelıszülıi hálózatban a nevelıszülı maga biztosítja.
A Komádi Gyermekotthonban kialakítandó nevelıszülıi hálózatban szintén biztosítható az
utógondozói ellátás.
A külsı férıhely köztes állapotot jelent a fiatal életében a gyermekotthontól való leválás és a
végleges társadalmi beilleszkedés útján, mely megfelelı utógondozói tevékenységgel
fokozhatja önállóságukat, gyorsíthatja felnıtté válásukat. Ezért szakmailag javasolható,
továbbá a szakellátási férıhelyek alakulására is kedvezıen hat.
A külsı férıhelyek létesítésével azonban az intézmények férıhelyszáma csak abban az
esetben eredményez növekedést, ha az alapító okiratban a férıhelyszámok növelése
módosításra kerül.
Javasolt intézkedések:
•
•
•

A fiatal saját tulajdonú ingatlanának felhasználása külsı férıhely mőködtetésére.
A három intézmény keretein belül lakás vagy családi ház bérlése 4-5 fiatal részére.
Ingatlan vásárlása (családi ház) külsı férıhely mőködtetésére, az Arany János
Gyermekotthon, a Hajdúsági Lakásotthonok és a Debreceni és Nyírségi
Lakásotthonok irányításában.
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A gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában javasolt intézkedések
•

Az intézmények lakásotthonai számára a folyamatos karbantartási költségek, valamint
a további mőködést biztosító ingatlanok értékmegırzését szolgáló állagmegóvási
munkák kiadásainak biztosítása.

•

A gyermekek és családjaik kapcsolattartását növelı és a családgondozói tevékenységet
fokozó szakmai tevékenység hatékonyabbá tétele.

•

A nevelıszülıi hálózat folyamatos bıvítése. A speciális nevelıszülık képzésének
elıtérbe helyezése.

•

Támogatni kell a nagylétszámú testvérsorok megfelelı elhelyezését, ezért szükséges a
szakellátásban a gyermekotthoni férıhelyek biztosítása.

•

A speciális szükséglető lányok elhelyezésére további speciális férıhelyek létrehozása.

•

A befogadó otthon férıhelyeinek 16 fıre történı emelése új otthon építésével,
Debrecenben illetve vonzáskörzetében.

•

Szükséges a megyei gyermekvédelmi intézmények lakásotthonaiban gondozott
gyermekek számára a tanulásukat segítı informatikai eszközök beszerzése, illetve az
internet elérés lehetıvé tétele.
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1990

Fenntartó neve, címe:

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

Felügyeleti szerve:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése

Székhelye:

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.
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Telephelye:
Típusa:

4031 Debrecen, Bartók Béla út. 3.
Többcélú intézmény:
- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi intézmény
- Intézményegységek:
1. Óvoda
- Debreceni tagintézmény
- autista tagozat
2. Általános Iskola
Debreceni tagintézmény
- autista tagozat
3. Elıkészítı szakiskola
4. Készségfejlesztı speciális szakiskola
5. Kollégium
6. Gyermekotthon
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
85.10 Iskolai elıkészítı oktatás
85.20 Alapfokú oktatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
87.90 Egyéb bentlakásos ellátás

Alaptevékenysége:

6. szám

Feladatai:

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,
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő,
szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai oktatása
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben)
Óvodai intézményi közétkeztetés
Iskolai intézményi közétkeztetés
Kollégiumi intézményi közétkeztetés
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Munkahelyi vendéglátás

Az intézménybe felvehetı
maximális gyermek-,
tanulólétszám:

középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint autista gyermekek,
tanulók
óvoda: 1 csoport
8 fı
- autista tagozat: 1 csoport
8 fı
általános iskola:
76 fı
- autista tagozat:
28 fı
elıkészítı szakiskola:
20 fı
készségfejlesztı speciális szakiskola:
24 fı
kollégium: 8 csoport
70 fı
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különleges gyermekotthon:

489.
32 fı

Évfolyamok száma:

általános iskola: 8 évfolyam
elıkészítı szakiskola: 2 évfolyam
készségfejlesztı speciális szakiskola: 2 évfolyam

A kötelezı felvételt
biztosító elıkészítı
szakiskolai intézményegység felvételi körzete:

a megye területe Debrecen kivételével

A feladatellátást szolgáló
vagyon:

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5., hrsz: 852 - intézmény
4031 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26., hrsz: 19054 – intézmény

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 Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre
– 5 évre – bízza meg.
kinevezési rendje:
Gazdálkodási jogköre:

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Egyes
gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el.

Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 73/2008. (III. 28.) MÖK határozatát.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Tóth Jánosné, igazgató
2008. június 1.

149/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt
jogkörében eljárva a fenntartásában lévı személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények 2007. évi szakmai tevékenységérıl szóló értékelést és az önkormányzat által
alapított közhasznú társaságok szakmai beszámolóját a határozat 1. és 2. számú melléklete
szerint elfogadja.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 588. oldalán található.)
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150/2008. (V. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993.
évi LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdésében foglaltak alapján módosítja a 10/2004. (I. 23.)
MÖH határozatával elfogadott, az általa fenntartott közoktatási intézmények mőködésének a
2004-2008. évekre szóló önkormányzati közoktatási minıségirányítási programját, és a 20082012. évekre szóló önkormányzati közoktatási minıségirányítási programot egységes
szerkezetben a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a 2008-2012. évekre szóló önkormányzati közoktatási
minıségirányítási programot küldje meg valamennyi megyei önkormányzati fenntartású
közoktatási intézmény vezetıjének.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. június 5.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 636. oldalán található.)

151/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 2. § (5) bekezdése, valamint közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.
törvény 89/B. § (2) bekezdése alapján a szakképzéssel összefüggı önkormányzati feladatok
végrehajtására 2008. szeptember 1-tıl csatlakozni kíván a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói
Szakképzés-szervezési Társuláshoz, egyben elfogadja a határozat mellékletét képezı társulási
megállapodást. A közgyőlés nyilatkozik arról, hogy elfogadja a regionális fejlesztési és
képzési bizottság által a szakképzés fejlesztésének összehangolásával összefüggésben hozott
döntéseket, valamint vállalja a hozzájárulási összeg befizetését.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a csatlakozásról szóló közgyőlési határozatot juttassa el a
társulásban részt vevı önkormányzatokhoz és Bihar-Sárrét-Hajdúszoboszlói Szakképzésszervezési Társulás Társulási Tanácsánál kezdeményezze a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat tagként történı felvételét.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. június 1.

152/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a muzeális intézményekrıl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a
megyei önkormányzat 2008-2010. közötti idıszakra vonatkozó kulturális koncepcióját a
határozat melléklete szerint elfogadja.
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A közgyőlés a koncepcióban meghatározott célkitőzések érvényesülése érdekében felkéri a
megyei közgyőjteményi és közmővelıdési intézményeket, hogy dolgozzák ki saját szakmai
fejlesztési tervüket a szolgáltatások körének bıvítésére és színvonalának javítására.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.
a 152/2008. (V. 30.) határozat melléklete

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008-2010. közötti idıszakra szóló
kulturális koncepciója

1. Hajdú-Bihar megye jelenlegi közmővelıdési helyzete
A megye vonzerejét nagyrészt sokszínő kulturális életének, közmővelıdési intézményeinek és
nemzetközi rendezvényeinek köszönheti. A legjelentısebb kulturális programok, kiállítások,
hagyományırzı rendezvények jelentıs turisztikai vonzerıvel bírnak, számos látogatót
csalogatnak térségünkbe, így a közmővelıdés és a turisztika egymásra gyakorolt hatását a
fejlesztési irányvonalak kijelölésénél is figyelembe kell venni.
Országos viszonylatban is rangos helyet foglalnak el a megye múzeumi győjteményei,
tájházai. A Déri Múzeum egyes győjteményei a mőtárgyállomány kvalitását és mennyiségét
tekintve is egyenrangúak az országos múzeumok hasonló egységeivel (numizmatika, régészet,
iparmővészet, néprajz) és nemzetközi érdeklıdésre tarthatnak számot. Itt tekinthetı meg a
vidék legjelentısebb egyetemes kultúrtörténeti anyaga, valamint az egyik legnagyobb magyar
festı, Munkácsy Mihály világhírő Krisztus-trilógiájának két darabja. Sajátosan egyedi
látnivalót kínál a hajdúböszörményi, a hajdúszoboszlói, a balmazújváros, a berettyóújfalui és
a püspökladányi helytörténeti múzeum, a tiszacsegei zsellérház. A vidéki múzeumi egységek
hatékonyabb és célszerőbb mőködtetésére együttmőködési folyamatok indultak el a megyei
önkormányzat és a települések önkormányzatai között, amelynek elsı eredményei
Balmazújváros és Berettyóújfalu tekintetében figyelhetık meg.
Hajdú-Bihar megye 82 településén több mint 30 tájházat tartunk nyilván. A tájházak
lehetıségei a hagyományırzésben és a népi iparmővészetben kimeríthetetlenek, ezért ezek az
intézmények a közmővelıdési munka, a hagyományırzés fontos helyszínei kell, hogy
legyenek.
A megye múltjának kutatásához, feltárásához, és ezen keresztül a nemzeti történelem
alaposabb megismeréséhez nyújt segítséget a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár és a
hajdúböszörményi fióklevéltár, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerületi és
Kollégiumi Levéltár iratanyaga.
Az egyetemes emberi kultúra és a magyar nemzeti mővelıdés értékeinek közvetítésében
pótolhatatlan szerepet töltenek be a városi és községi közkönyvtárak, valamint a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ. Helyismereti győjtı és feltáró
munkájuk a lokális értékek felderítésében, megırzésében és továbbításában szintén
elengedhetetlen.
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A települési közmővelıdési intézmények, közösségi színterek, szervezetek és közösségek
szervezik és segítik a sokszínő helyi közmővelıdési tevékenységet és a megyei
közmővelıdési törekvéseket (amatır mővészeti, hagyományırzı, kertbarát, kistermelıi,
vállalkozói, népfıiskolai, honismereti). Elsıszámú gondozói a népmővészeti örökség
ápolásának. Egyre több településen mőködik olyan civil szervezet, amely valamilyen
részterületen közmővelıdési szolgáltatást végez alaptevékenységként.
A Hajdú-Bihar megyei néptánc-mozgalomban fokozatos szervezeti átalakulás figyelhetı
meg. Az amatır együttesek egyre nagyobb számban alakítanak mővészeti iskolát, vagy
tagozatként kapcsolódnak a már korábban alapított iskolákhoz.
A népzenei együttesek, pávakörök, citerazenekarok körében az elmúlt évekhez hasonlóan
mennyiségi és minıségi fejlıdés tapasztalható.
Az újabb közösségek létrejöttét belsı társadalmi igény hívja életre, a szakmai színvonal
fejlıdését pedig a rendszeres továbbképzések, konzultációk, találkozók és a minısítések
szervezése segíti elı.
Hajdú-Bihar megyében még ma is eleven az évszázadok során kikristályosodott népi kultúra
mővelése. A községekben és a városokban mindig akadnak, akik kitanulják, új életre keltik a
régi kézmőves mesterségeket, a díszítımővészetek ágait (pl. a bırmővesség, fafaragás,
kovácsmesterség, szarukészítés, a nádudvari fekete kerámia, a derecskei és a furtai kézimunka
stb.), illetve népdalokat, népmeséket, népszokásokat jegyeznek le, parasztkórusokat,
népdalköröket, néptánccsoportokat szerveznek.
A képzımővészek munkásságát számottevıen segítik az országos kiválóságokat és külföldi
alkotókat is fogadó mővésztelepek és alkotótáborok. Bemutatkozási lehetıség a megyében
rendezett országos és megyei tárlatokon, valamint a galériák kiállításain nyílik számukra.
Jeles írók, költık, irodalom esztéták és kritikusok dolgoznak a megyében; országos hírő az
Alföld címő folyóirat, kiemelkedı jelentıségő a Debreceni Szemle.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2004 óta kiemelt figyelmet fordított a Bocskaiszabadságharc és a hajdúk letelepítésével kapcsolatos programokra. A megyei önkormányzat
a megye történelmi elızményeire tekintettel kezdeményezı és koordináló szerepet vállalt a
Bocskai-évforduló megemlékezési folyamatában. Létrehozta a Bocskai Emlékbizottságot,
valamint az évfordulóhoz kapcsolódó ünnepségsorozat koordinálására, szervezésére a
Bocskai Munkabizottságot. A Bocskai Munkabizottság munkájába bekapcsolódtak
közgyőjteményi, közmővelıdési intézményeink, a megye iskolai közösségei és a Debreceni
Egyetem Történelmi Intézete. A megemlékezés-sorozat folyamán több emléktáblát, szobrot
avatott a bizottság, vetélkedıt, konferenciát, fotópályázatot, kiállítást szervezett és támogatott.
Mezıtelegden Bocskai hőséges feleségére emlékezve Hagymássy Kata szobrát állította fel,
Kassán, Bocskai székhelyén, Korponán, az országgyőlés helyszínén és a gyulafehérvári
székesegyház falán, a fejedelem végsı nyughelye mellett emléktáblát helyezett el.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Debrecen Megyei Jogú Város
Képviselı Testülete 2001-ben hozta létre a „Munkácsy- trilógiáért” Közalapítványt. A
közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, ezen belül a
Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Krisztus Pilátus elıtt, Golgota címő képek
Magyarországon történı folyamatos bemutatásában való közremőködés, a képek állagának
megóvásában, elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában történı részvétel.
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A könyvtár új módszerekkel és programokkal járult hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez, a
kulturális esélyegyenlıség megteremtéséhez. A kistelepülési könyvtári ellátás színvonalának
javítása érdekében a Könyvtárellátási Rendszer tapasztalataira építve szélesítette a kistérségi
mozgókönyvtári ellátásban résztvevık körét.
A múzeumok elsısorban a megyei és a helyi, településekhez köthetı azonosságtudat
kialakulását és erısödését, a globalizációs folyamatban a nemzeti identitás és a helyi
közösséghez tartozás, a lokálpatriotizmus érzésének elmélyülését segítik elı.
Megyénk kulturális intézményei, szervezetei hosszú évek óta tartós, hosszútávra mutató
partneri kapcsolatot alakítottak ki számos határon túli településsel, mővelıdési közösséggel és
csoporttal, a kialakult együttmőködésekbıl számos rendezvény, kiállítás, alkotótábor, szakmai
tanácskozás született meg.
A megyei önkormányzat fontos feladatának tartja, hogy a megye települési és kisebbségi
önkormányzataival, azok intézményeivel, az egyházakkal, a megyében mőködı civil
szervezetekkel folyamatosan kapcsolatot tartson.
A megyei önkormányzat, valamint az általa fenntartott intézményei kapcsolatban állnak a
megyében kulturális területen mőködı civil szervezetekkel (néptánc-együttesek, kórusok,
képzımővészeti társaságok, népfıiskolai, népmővészeti, zenei, báb, hagyományırzı és
honismereti egyesületek), melyeknek gyakran a mővelıdési házak (közösségi házak,
faluházak) és a könyvtárak adnak otthont.
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ bázisintézményként
módszertani és tanácsadási, szolgáltatási tevékenységével segíti a megyei hatókörő
közmővelıdési civil szervezeteket.
A megyei önkormányzat kötelezı közmővelıdési és közgyőjteményi feladatainak hatékony
ellátása érdekében szükségesnek mutatkozott a megyei önkormányzati fenntartásban mőködı
intézmények struktúrájának újragondolása, illetve átszervezése. A kulturális területre jutó
normatív támogatás 2007. évben csökkent. E csökkenés következtében az intézmények
átszervezése, illetve a meglévı alkalmazotti létszám csökkentése vált szükséges ahhoz, hogy a
feladatok ellátása a jövıben is megfelelı színvonalon történjen. Ennek keretében a Múzeum
vonatkozásában az önként vállalt feladatok áttekintésébıl adódó létszámváltoztatás, míg a
Kölcsey Ferenc Megyei Közmővelıdési Intézet vonatkozásában az intézmény megszüntetése,
ezzel összefüggésben a Könyvtár feladatkörének módosítása történt meg.
A megyei múzeumi igazgatósághoz tartozó vidéki múzeumok tekintetében a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat tárgyalásokat folytatott a települési önkormányzatokkal az
intézmények fenntartói feladatainak átvételérıl. A tárgyalások során az átvétel lehetıségeinek
részletes megvitatására került sor, melynek célja, hogy az adott településen mőködı,
leginkább a településhez köthetı helytörténeti győjtemények fenntartása a települési
önkormányzatokhoz kerüljön, azonban a szakmai felügyeletet továbbra is a Déri Múzeum
lássa el. Így a helyi társadalom az eddigieknél is jobban a sajátjának érezheti múzeumát,
miközben a szakmaiság sem csorbul. A tárgyalási folyamat elsı eredményeiként a HajdúBihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 112/2008. (IV. 25.), illetve a 113/2008. (IV. 25.)
MÖK határozatával döntött Balmazújváros és Berettyóújfalu esetében az együttmőködési
megállapodások megkötésérıl.
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2. A közmővelıdési- közgyőjteményi intézmények további feladatainak meghatározása
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár:
A mai kor változó gazdasági-társadalmi körülményei között, az egyre inkább szélesedı
információs társadalomban a közmővelıdési-közgyőjteményi intézmények közül a levéltárak
vannak talán a legnehezebb helyzetben. A levéltárak helyzete speciális mivel a levéltár nem
mővelıdési intézmény de nem is tipikusan közgyőjtemény, hiszen azon sokban túlmutató
igazgatási, állami feladatokat kell ellátnia. Erıteljesen kötıdik a közigazgatáshoz, mivel
győjti, ellenırzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a megye területén mőködött, illetve mőködı
települési önkormányzati szervek és nem központi állami szervek, valamint a megyei
önkormányzat testületének, hivatalának és intézményeinek, ezek jogelıdjeinek történeti
értékő iratait.
- Levéltárainknak - így a Hajdú- Bihar Megyei Levéltárnak is - határozott lépéseket kell
tenniük a társadalom igényeihez igazodó, valódi szolgáltató levéltárrá válás érdekében.
A szolgáltató levéltár az általa ırzött iratok szakszerő feldolgozásával segíti a kutatókat és
az érdeklıdı laikusokat, de sajátos lehetıségeit kihasználva programjaival, kiállításaival
nyitottá és befogadóvá is válik egyszerre.
- Folyatatni kell azokat a támogató folyamatokat, amelyekben a levéltár a felsıoktatási
intézményekkel együttmőködésben a jövı nemzedék tudományos–kutatói munkásságának
elısegítésében vállal szerepet: publikációs lehetıségek biztosítása, közös szakmai
konferenciák megvalósításának elısegítése, levéltár-látogatások, forrásbemutatók,
rendhagyó történelemórák a hallgatók számára.
- Napjaink legjelentısebb kihívása a levéltárak számára az információ-technológiai
fejlesztések hatékony kihasználása, a levéltári anyagok digitalizálása, archiválása és
internetes közzététele. Ennek magas szintő megvalósításához folyamatos technológiai
fejlesztésekre van szükség elsısorban saját bevételek, pályázati források igénybe
vételével.
- Megoldandó a helyhiánnyal küszködı és bérelt helyiségekben dolgozó Hajdú-Bihar
Megyei Levéltár megfelelı elhelyezése egy új, komplex tevékenységet lehetıvé tevı
épületben.

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága
Egyre inkább elmondható, hogy megváltoztak a múzeumok iránt támasztott társadalmi
igények is, épp ezért az új koncepció a közönség felé való nagyobb nyitottságról, a társadalom
és annak fejlıdése érdekében történı hatékony munkálkodásáról szól. Ennek azonban a
jelenlegi intézményhálózat csak részben tud megfelelni.
-

-

Elkerülhetetlenek a múzeumok állandó kiállításainak újragondolása, a múzeumpedagógiai
programok gazdagítása és célközönségük szélesítése, a megyei muzeális intézmények
mőködésének összehangolása. A cél az, hogy a múzeum kultúrák és emberek
találkozási helye legyen. Csak így tölthetı meg valódi tartalommal a látogatóbarát
múzeum szlogen.
Megyei tekintetben elsıdlegesen ez azt jelenti, hogy a megyei múzeumoknak jelentıs
erıfeszítéseket kell, tenniük annak érdekében, hogy minél több szállal kötıdjenek a
különbözı kulturális intézményekhez és egyesületekhez, együttmőködések keretén belül
hozzanak létre kiállításokat, múzeumpedagógiai eseményeket.
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A múzeumoknak kiemelt szerepük van a megyei és regionális azonosságtudat, a nemzeti
identitás és a helyi közösséghez tartozás, a lokálpatriotizmus elmélyülésének
elısegítésében.
A múzeumot akkreditált képzı hellyé kell tenni, el kell érni, hogy az egyetemisták és
fıiskolások számára gyakorlati helyszínné váljon, hogy minél szélesebb körben
megismerjék a múzeumok szerepét a kulturális javak közvetítésében.
Fontos megújítani a múzeum külföldi kapcsolatait, hisz csak így valósítható meg, hogy a
látogató a nagyvilág kultúrájával is találkozzon.
A múzeumok által kínált programoknak jelentıs szerepet kell játszaniuk a kulturális
turizmus élénkítésében.

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ
2007. augusztus 1-tıl a megyei közmővelıdési szakmai módszertani feladatok ellátása
átkerült a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központba, melynek
elnevezése 2008. márciusától tükrözi az így kialakult struktúrát. A magas szintő technikai
felszereltséggel bíró, impozáns és modern épületben folyó eltérı tevékenységek önálló
szakmai irányítás alatt zajlanak.
A könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtáraként nyilvános
könyvtári szolgáltatást nyújt a megye és Debrecen város területén, közvetíti a hazai és
nemzetközi könyvtári rendszer dokumentum- és információ-szolgáltatásait. Ellátja a megye
könyvtárainak hálózati-módszertani irányítását, koordinálja a könyvtárak informatikai
fejlesztését, a kisközségek és a nemzetiségi lakosság dokumentum- és információellátását.
Szervezi a megye nyilvános könyvtárainak szakfelügyeletét. Biztosítja a felhasználóképzést
és segíti a távoktatást. Helyismereti forrásfeltáró és bibliográfiai tevékenységével gazdagítja a
megye kulturális értékeit. Rendszeresen szervez író-olvasó találkozókat, szakmai napokat,
konferenciákat.
Az olvasási, információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár
nélkülözhetetlen szerepet tölt be az intézményi keretek között folyó oktatás, valamint a nem
formális és informális tanulás támogatásában. Tovább folytatódik a nemzeti kisebbségek
anyanyelvi irodalomhoz történı hozzáférhetıségének javítása, a fogyatékkal élık kiemelt
támogatása.
A könyvtár legfontosabb célkitőzése az információt keresı emberek és szervezetek
információs értékláncába való tudatos beépülés, ezáltal nélkülözhetetlenné válás. A
társadalom még ki nem mondott közösségi-szociális valamint információs igényének
felderítése, azonosítása és felkészülés annak szolgálatára. Azaz, a könyvtár közvetítsen
minden nyilvánosságra került információt és adatot, kiemelten biztosítson hozzáférést a
nemzeti kultúra dokumentumaihoz–határokon innen és túl, figyelembe véve a határon túli
magyarság felhasználói igényeit is.
A könyvtár mint Tudáscentrum kiemelkedı szerepet tölt be a megye fejlesztési stratégiájában
megfogalmazott célok megvalósításában.
-

A könyvtár elıtt álló egyik legfontosabb feladat a partnerközpontú intézmény
továbbfejlesztése, a teljes körő minıségirányítás eszközeivel. Csak az a könyvtár fontos a
könyvtárhasználó számára, amelyben érzi és látja, hogy érte van.
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A könyvtár együttmőködik minden információt elıállító és szolgáltató hazai és határon
túli szervezettel, intézménnyel és nyitnia kell az üzleti alapú, vállalkozási formákban
megvalósuló információs szolgáltatások felé is (intézményi együttmőködések a
tartalomszolgáltatás, a helyismereti kurrens és retrospektív információk elektronikus
szolgáltatása, valamint az elıfizetéses adatbázisok közös használata érdekében).
A könyvtárban fellelhetı dokumentumok alkalmasak új digitális tartalmak létrehozására.
Kiemelt feladat a digitalizálási prioritások meghatározása, megyei szintő digitalizálási terv
kidolgozása, digitalizáló mőhely kialakítása, a digitális tartalmak kereshetıségének és
elérhetıségének megteremtése. A könyvtár a tartalmak elıállításával, elérhetıvé tételével
segíti a helyi szintő, a megyei és a határon túli marketing tevékenységet, turisztikai
tájékoztatást.
Szabványos felépítéső könyvtári portál (könyvtári ügyfélkapu) kialakításával és a virtuális
tájékoztatás feltételeinek fejlesztésével, aszinkron kommunikáció segítségével a
felhasználók azonnal választ kaphatnak a felmerülı kérdéseikre. (E-mail, telefon mellett
szakmai blogok, Skype-on történı információszolgáltatás, közösségi hálókon való
jelenlét, RSS hírcsatorna).
A könyvtár feladata az olvasási akciók kidolgozása és meghonosítása a szülık és a
kisgyermekek olvasási kultúrájának fejlesztésére és megerısítésére helyi és megyei
szinten. Az olvasásfejlesztı és tanácsadó szolgáltatás mellett csoportos, családi könyvtári
látogatásokat szervez.
A könyvtár közösségi szolgáltatásaival és a felnıttképzés támogatásával elısegíti az
életminıség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését
(közérdekő, közhasznú információk és az on-line kormányzati és önkormányzati
szolgáltatások könyvtári hozzáférésének biztosítása, a távoktatási és e-tananyagok
hasznosítása, együttmőködésben a felsıoktatási intézményekkel és a munkaügyi
központtal).
A könyvtár intenzívebben vesz részt a felhasználók rendszeres, kompetencia-alapú és
moduláris képzésében, az életen át tartó tanulás folyamatában, a digitális írástudás, az eközigazgatási ismeretek széleskörő oktatásában, a megyei programok kidolgozásában és
megvalósításában.
Az egyenlı esélyő hozzáférhetıvé tételt elısegítve, a lakosságot ellátó szolgáltató szerep
növelése, és a kistelepülési könyvtári ellátás színvonalának javítása érdekében a
Könyvtárellátási Rendszer tapasztalataira építve a könyvtár szélesíti a kistérségi
mozgókönyvtári ellátásban résztvevık körét.

A közmővelıdési intézményegység elısegíti a települési, nemzeti és etnikai kisebbségi
önkormányzatok mővelıdési törekvéseit, a közmővelıdési tevékenységgel összefüggı
elemzéseket, kiadványokat készít és fejlesztı programokat valósít meg. Támogatja a megye
amatır mővészeti csoportjainak és egyéni alkotóinak szakmai felkészülését. Kiemelten
foglalkozik a megye gazdag népmővészeti örökségének ápolásával és újrateremtésével.
Kezdeményezıen vesz részt a megye nemzetközi, országos és megyei közmővelıdési
rendezvényeinek szervezésében, módszertani központja a települések közmővelıdési
intézményeinek és a megyei hatókörő civil közmővelıdési szervezeteknek. Gondozza a
megyei, az országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat.
A megyei közmővelıdési rendszer eddigi mőködése a megyétıl függetlenül kialakult nehéz
gazdasági helyzet következtében teljes átalakításra szorul. A megváltozott, folyamatosan
átalakuló társadalmi környezet is igényli az eddigi „bevett” közmővelıdési gyakorlat szakmai
újragondolását.
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Az elkövetkezı évek kiemelt feladata a megyei önkormányzat társadalmi kapcsolatainak
erısítése; a kulturális esélyegyenlıség megteremtése földrajzi és társadalmi értelemben
egyaránt, a helyi közösségek társadalmi kohéziójának erısítése.
A megye elsıdleges feladata - a közmővelıdési terület szakmai, módszertani
segítségnyújtásával - a településeken élı emberek identitástudatának erısítése, a helyi
értékek, hagyományok feltárása és tudatosítása.
Meg kell teremteni – lehetıség szerint- minden településen a közösségi mővelıdés
lehetıségét, az emberek kulturális öntevékenységének bátorítását. Ennek eléréséhez
partnerséget kialakítására kell törekedni nemcsak a települések önkormányzataival és
kulturális intézményeivel, hanem a mővelıdı közösségekkel, öntevékeny csoportokkal,
civil szervezetekkel is.
Mőködıképes, a kor követelményeinek megfelelı, helyi /megyei, települési/ közösségek,
szakemberek, önkormányzatok számára valós segítséget, lehetıségeket nyújtó, új
alternatívákat kínáló szakmai ellátó-segítırendszer kialakítására kell törekedni.
Feladatokhoz rendelt szakmai módszertani alközpontokat, mintahelyeket kell létrehozni
partnerségben az együttmőködni akaró önkormányzatokkal, intézményekkel és
szervezetekkel.
Erısíteni kell a határon túli kulturális kapcsolatainkat, a Bihor-Hajdú-Bihar
együttmőködés keretében Debrecen és Nagyvárad központtal létre kell hozni és
mőködtetni kell egy olyan humán infrastrukturális hálót, mely az abban résztvevı
szereplık munkássága révén a két nagyváros vonzáskörzetében lévı települések és
közösségek számára korszerő formában tárják fel és aktivizálják közös kulturális
kincseinket.
Az egyes szakmai területekhez kapcsolódóan széleskörő kutatásokra alapozott
értéktérképeket, adatbázisokat kell kialakítani a késıbbi fejlesztési irányvonalak
pontosabb behatárolása érdekében.
A kulturális turizmus elısegítése érdekében törekedni kell arra, hogy a települések jeles
évfordulóihoz, ünnepeihez kapcsolódó megemlékezések egységes propagandát kapjanak,
vagyis turisztikai és egyéb kulturális jellegő marketing kiadványokban a különálló
rendezvények mintegy rendezvénysorozatként, kulturális útvonalat alkotva csalogassák a
vélhetıen így nagyobb létszámot vonzó közönséget. Ebben a Méliusz Központnak
koordináló szerepet kell betöltenie.
Képzések szervezésével, folyamatos szakmai tanácsadással elı kell segíteni a települések
mővelıdési házainak, közösségi színtereinek Minısített Közmővelıdési Szervezetté való
válását.
A rendezvényekhez hasonlóan törekedni kell képzımővészeti útvonalak kialakítására is,
az egyes mővésztelepek munkáinak összehangolásával.
A megyei mővelıdés szakmai célterülete elsısorban a megye települései, tehát nem
csupán Debrecen. Debrecen kialakította saját szakmai ellátó rendszerét, a város
mővelıdése segíti a megyei mővelıdési rendszert, de nem helyettesíti. Ugyanakkor
mindkét fél érdeke, hogy a két rendszer erısítse egymást, harmonizálja tevékenységét ezzel eredményesebbé, hatékonyabbá tegye saját munkáját. Debrecen és a megye jelenleg
jó kapcsolatai lehetıvé teszik a közös kulturális programok, projektek indítását és
lebonyolítását.

Debrecen, 2008. május 30.
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153/2008. (V. 30.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a
DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 2007. évi – a
határozat 1. számú melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését.
A közhasznú társaság 2007. évi beszámolóját 528.937 E Ft eszköz és forrás oldallal, 14.626 E
Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el.
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 19. § (3)
bekezdése és a 141. § (2) bekezdése alapján a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és
Ápolási Központ Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti tervét 1.254.903 E Ft tervezett
bevétellel és 1.254.903 E Ft tervezett kiadással a határozat 2. számú melléklete szerint
elfogadja.
3. A közgyőlés Prek Sándornénak, a DERMÁK Kht. ügyvezetıjének 2 havi személyi
alapbérének megfelelı, 1.100.000 Ft jutalmat állapít meg.
4. A közgyőlés a Kht. ügyvezetıjének prémiumfeltételeit a következık szerint határozza meg:
amennyiben a Kht. pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja a 2008. üzleti évet, az ügyvezetı
a személyi alapbére kétszeresének megfelelı összegre jogosult, melynek kifizetésérıl a
társaság gondoskodik.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 678. oldalán található.)

154/2008. (V. 30.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a
HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság 2007. évi – a
határozat 1. számú melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését.
A közhasznú társaság 2007. évi beszámolóját 158.926 E Ft eszköz és forrás oldallal, 8.634 E
Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el.
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 19. § (3)
bekezdése és a 141. § (2) bekezdése alapján a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató
Otthon Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti tervét 1.064.846 E Ft tervezett bevétellel és
1.064.846 E Ft tervezett kiadással a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.
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3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Verdó Györgynek, a HAHUSZO Kht.
ügyvezetıjének 2 havi személyi alapbérének megfelelı, 1.100.000 Ft jutalmat állapít meg.
4. A közgyőlés a Kht. ügyvezetıjének prémiumfeltételeit a következık szerint határozza meg:
amennyiben a Kht. pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja a 2008. üzleti évet, az ügyvezetı
a személyi alapbére kétszeresének megfelelı összegre jogosult, melynek kifizetésérıl a
társaság gondoskodik.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 741. oldalán található.)

155/2008. (V. 30.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a
MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Közhasznú Társaság 2007.
évi – a határozat 1. számú melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését.
A közhasznú társaság 2007. évi beszámolóját 90.917 E Ft eszköz és forrás oldallal, -11.505
E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel (ezen belül -8.631 E Ft közhasznú és -2.874
vállalkozási eredménnyel) fogadja el.
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 19. § (3)
bekezdése és a 141. § (2) bekezdése alapján a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei
Ingatlan- és Vagyonkezelı Közhasznú Társaság 2008. évi üzleti tervét 231.063 E Ft tervezett
bevétellel, 231.051 E Ft tervezett kiadással és 12 E Ft mérleg szerinti eredménnyel a határozat
2. számú melléklete szerint elfogadja.
3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Zámbori Tamásnak, a MEGYEGAZDA
Kht. ügyvezetıjének 2 havi személyi alapbérének megfelelı, 1.090.000 Ft jutalmat állapít
meg.
4. A közgyőlés a Kht. ügyvezetıjének prémiumfeltételeit a következık szerint határozza meg:
amennyiben a Kht. teljesíti a 2008. évi üzleti tervét az ügyvezetı a személyi alapbére
kétszeresének megfelelı összegre jogosult, melynek kifizetésérıl a társaság gondoskodik.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 775. oldalán található.)
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156/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006.
évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontja alapján elfogadja a Tisza-tavi Sporthorgász,
Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 2007. évi – a
határozat 1. számú melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését.
A közgyőlés a közhasznú társaság 2007. évi beszámolóját 13.361 E Ft eszköz és forrás
oldallal, -1.853 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Kht. ügyvezetıjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 860. oldalán található.)

157/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006.
évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a) pontja alapján elfogadja a „Bihari Eurofalu”
Közhasznú Társaság 2007. évi – a határozat 1. számú melléklete szerinti – közhasznúsági
jelentését.
A közgyőlés a közhasznú társaság 2007. évi beszámolóját 1.466 E Ft eszköz és forrás oldallal,
- 2.972 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Kht. ügyvezetıjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 878. oldalán található.)

158/2008. (V. 30.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján
elfogadja a Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2007. évi – a
határozat 1. számú melléklete szerinti –beszámolóját.
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A Kft., mint elıtársaság 2007. évi beszámolóját 2007. július 12-ei fordulónappal 3.132 E Ft
eszköz és forrás oldallal, -2 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel, a Kft. 2007. július 132007. december 31. közötti beszámolóját 2.180.359 E Ft eszköz és forrás oldallal, 2.057 E Ft
mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el.
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése és a
141. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva a Kenézy Kórház Rendelıintézet
Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2008. évi üzleti tervét 9.042.691 E Ft tervezett bevétellel,
9.427.515 E Ft tervezett kiadással és -384.824 E Ft mérleg szerinti eredménnyel a határozat 2.
számú melléklete szerint elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Kft. ügyvezetıjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 883. oldalán található.)

159/2008. (V. 30.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján
elfogadja a Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. 2007. évi – a
határozat 1. számú melléklete szerinti – beszámolóját.
A Kft., mint elıtársaság 2007. évi beszámolóját 2007. szeptember 19-ei fordulónappal 2.849
E Ft eszköz és forrás oldallal, -151 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel, a Kft. 2007.
szeptember 20. - 2007. december 31. közötti beszámolóját 4.143.818 E Ft eszköz és forrás
oldallal, -4.830 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el.
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése és a
141. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva a Megyei Egészségügyi
Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. 2008. évi üzleti tervét 896.086 E Ft tervezett
bevétellel, 998.203 E Ft tervezett kiadással és -102.117 E Ft mérleg szerinti eredménnyel a
határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Kft. ügyvezetıjét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 953. oldalán található.)
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160/2008. (V. 30.) MÖK határozat

1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló
módosított 1997. évi CXLIV. törvény 172. § (1) bekezdése és a 150. §. (2) bekezdés a) pontja
alapján elfogadja az INNOHÍD Innovációs Zrt. 2007. évi – a határozat 1. számú melléklete
szerinti – beszámolóját elfogadja.
A Zrt. 2007. évi beszámolóját 5.001 E Ft eszköz és forrás oldallal 21.733 E Ft mérleg szerinti
veszteséggel fogadja el.
2./ A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 1997. évi CXLIV. törvény 150. §
(2) bekezdés n) pontja alapján az INNOHÍD Innovációs Zrt. 2008. évi üzleti tervét 11.400 E
Ft tervezett bevétellel, 7.664 E Ft tervezett kiadással és 3.736 E Ft mérleg szerinti
eredménnyel a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatot a társaság közgyőlésén ismertesse.
A végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 1006. oldalán található.)

161/2008. (V. 30.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló
módosított 1997. évi CXLIV. törvény 172. § (1) bekezdése és a 150. §. (2) bekezdés a) pontja
alapján elfogadja az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 2007. évi – a
határozat 1. számú melléklete szerinti – beszámolóját.
A Zrt. 2007. évi beszámolóját 1.633.858 E Ft eszköz és forrás oldallal -60.327 E Ft mérleg
szerinti eredménnyel fogadja el.
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 1997. évi CXLIV. törvény 150. §
(2) bekezdés n) pontja alapján az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 2008.
évi üzleti tervét 481.844 E Ft tervezett bevétellel, 453.696 E Ft tervezett ráfordítással és
28.148 E Ft mérleg szerinti eredménnyel a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról a társaság igazgatóságát tájékoztassa.
A végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 30.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 1035. oldalán található.)
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162/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
módosítja az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló közhasznú
társaságok és gazdasági társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsági tagjai
javadalmazása módját, mértékének fıbb elveit meghatározó 343/2005. (XI. 25.) MÖK
határozattal elfogadott szabályzatot és azt egységes szerkezetben a határozat melléklete
szerinti tartalommal állapítja meg.
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 343/2005. (XI. 25.) MÖK határozatát.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Melléklet a 162/2008. (V. 30.) MÖK határozathoz
SZABÁLYZAT
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 95/A. §-ának (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt álló közhasznú társaságok és
gazdasági társaság vezetı tisztségviselıi, felügyelı bizottsági tagjai javadalmazása módját,
mértékének fıbb elveit a következık szerint határozza meg:
1. A szabályzat alkalmazása
A szabályzat rendelkezéseit a következı közhasznú és gazdasági társaságok (a továbbiakban
együtt: társaságok) ügyvezetıire, felügyelı bizottságainak tagjaira kell alkalmazni:
- DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.
- HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Kht.
- MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht.
- KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft.
- MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft.

2. Az ügyvezetık
2.1. Az ügyvezetı jogviszonyának létesítése
Az alapító döntése alapján az ügyvezetıvel határozott idıre szóló jogviszonyt kell létesíteni a
gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen
munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében.
A munkaviszony létesítésére és tartalmára egyebekben a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) rendelkezései, a megbízási jogviszonyra a
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. IV. törvény
rendelkezései az irányadók.

504.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

6. szám

Az alapvetı munkáltatói jogokat az ügyvezetık felett a megyei közgyőlés gyakorolja.
Az alapvetı munkáltatói jogok:
- az ügyvezetı megválasztása és visszahívása, munkaviszony létesítése és megszüntetése,
- személyi alapbér megállapítása, megbízási díj meghatározása,
- a premizálási feltételek meghatározása és azok értékelése.
Az alapvetı munkáltatói jogok körébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az alapító
képviselıjeként eljárva a közgyőlés elnöke gyakorolja.
Egyéb munkáltatói jogok így különösen:
- utasítási és figyelmeztetési jog gyakorlása,
- szabadság, távollét engedélyezése,
- költségtérítés és szociális támogatás megállapítása eseti jelleggel,
- kiküldetés elrendelése és jóváhagyása,
- saját gépjármő hivatali célú használatának engedélyezése
- a munkáltató érdekében a munkavégzéssel összefüggésben felmerült költségek
megtérítése.
2.2. Az ügyvezetık javadalmazása
Az ügyvezetık javadalmazásának arányosnak kell lennie: a munkavégzéssel, a felelısség
mértékével, a társaság gazdasági eredményével, és a foglalkoztatottak létszámával.
2.3. Az ügyvezetık személyi alapbére
Az ügyvezetık személyi alapbérének meghatározása a megyei közgyőlés hatásköre.
2.4. Az ügyvezetık éves prémiuma
A premizálási feltételek meghatározására, kitőzésére egyedileg, a társaságok üzleti terveinek
elfogadásával kerül sor.
A kitőzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendı feladatok meghatározását és az
értékelés idıpontját, valamint a kifizetésrıl szóló rendelkezéseket.
A premizálás feltételeinek igazodniuk kell a társaság vagyonához, a foglalkoztatottak
létszámához, valamint az üzleti tevékenységbıl származó bevételek arányához.
A prémiumfeladatok értékelésére minden évben az üzleti évet lezáró beszámoló és mérleg
elfogadásakor kerül sor.
A kitőzhetı prémium összege legfeljebb a havi személyi alapbér kétszerese lehet.
Nem fizethetı prémium abban az esetben, ha a társaságnak lejárt köztartozása (adó,
társadalombiztosítási járulék, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén, illetve ha az ügyvezetı
írásos figyelmeztetésben részesült.
2.5. Az ügyvezetık jutalmazása
Jutalmazásra:
- beruházások és projektek megvalósítása érdekében nyújtott rendkívüli teljesítmény,
- eredményes pályázati tevékenység,
- eredményes szakmai munka elismeréseként kerülhet sor.
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A jutalom mértékét a taggyőlés állapítja meg.
2.6 A munkaszerzıdés alapján az ügyvezetı részére a munkaviszony megszüntetése
esetén járó juttatások
Határozott idıtartamú munkaviszony esetén az ügyvezetıt az Mt. 88. § (2) bekezdése szerint
illethetik meg a járandóságok, ettıl a rendelkezéstıl a munkavállaló javára eltérni nem lehet.
2.7. Végkielégítés
Az ügyvezetıkre a végkielégítés tekintetében az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Felügyelı bizottságok
A felügyelı bizottságok tagjainak díjazását a helyi önkormányzati képviselık jogállásának
egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel, úgy kell
megállapítani, hogy a díjazás mértéke arányban álljon: a munkavégzéssel, a felelısség
mértékével, a foglalkoztatottak létszámával.
A felügyelı bizottság tagjait a díjazáson felül egyéb juttatás nem illeti meg.
Nem illeti meg díjazás a felügyelı bizottság tagjait a társaság végelszámolással történı
megszüntetésérıl szóló közgyőlési határozat elfogadása napjától, valamint a felszámolási
eljárás megindítása kezdeményezése napjától.
A szabályzat elfogadásával lép hatályba.
Debrecen, 2008. május 30.

163/2008. (V. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés j) pontja alapján, a 7/2007. (II. 1.)
MÖK határozattal elfogadott, a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és
Vagyonkezelı Közhasznú Társaságnál az ügyvezetıi feladatok ellátására 2007. február 1.
napján létrejött megbízási szerzıdés 2008. május 31. napjával történı megszőntetésével,
Zámbori Tamásnak a projektigazgatói feladatok ellátására 2007. február 1. napján létrejött
munkaszerzıdését a 2008. június 1. napjától akként módosítja, hogy a munkaszerzıdés
alapján ellátandó ügyvezetıi munkakör ellátásáért az ügyvezetı részére bruttó 545.000.- Ft
havi munkabér kerül megállapításra. A munkaszerzıdés változatlanul 2012. január 31. napjáig
áll fent.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az ügyvezetı munkaszerzıdésének módosításával,
valamint a megbízási szerzıdés megszüntetésével összefüggı intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. június 1.
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164/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 2007.
évi – a határozat melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését elfogadja.
A közgyőlés a közalapítvány 2007. évi beszámolóját 18.014 E Ft eszköz és forrásoldallal, és
-29 E Ft eredménnyel elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 1091. oldalán található.)

165/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási
Közalapítvány 2007. évi – határozat melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését elfogadja.
A közgyőlés a közalapítvány 2007. évi beszámolóját 13162 E Ft eszköz- és forrásoldallal, és
2544 E Ft eredménnyel elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 1103. oldalán található.)

166/2008. (V. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján az Önzetlenség, Hajdú-Bihar Megye
Fejlıdéséért Közalapítvány 2007. évi – határozat melléklete szerinti – közhasznúsági
jelentését elfogadja.
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A közgyőlés a közalapítvány 2007. évi beszámolóját 953E Ft eszköz- és forrásoldallal, és 128 E Ft eredménnyel elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 1128. oldalán található.)

167/2008. (V. 30.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2007. évi – határozat 1. számú melléklete szerinti –
közhasznúsági jelentését elfogadja.
A közgyőlés az alapítvány 2007. évi beszámolóját 536.021 E Ft eszköz- és forrásoldallal, és
3.083 E Ft eredménnyel elfogadja.
2. A közgyőlés a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdés alapján alapítói jogkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerint
módosítja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a
módosított alapító okirat aláírására.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. május 31.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 1138. oldalán található.)

168/2008. (V. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló módosított 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a
Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2007. évi tevékenységérıl szóló
beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. június 15.

(A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek 1189. oldalán található.)
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169/2008. (V. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a biharkeresztesi Bocskai István,
Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon pedagógusok szakmai, módszertani
továbbképzése és a debreceni Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon,
Kézmőves Udvarház intézményi minıségirányítási programjának továbbfejlesztése és a
pedagógiai tevékenység fejlesztése céljából pályázatot nyújt be a közoktatási intézményekben
a mérés, értékelés, ellenırzés támogatására a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklete 18. pontja alapján kiírt pályázatra.
Pályázat összköltsége:
2.000 Ft
A megyei önkormányzat által biztosított saját erı: 2.000 Ft
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához a szükséges önerıt a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a pályázatok saját forrása
elıirányzat terhére biztosítja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Szabó András, igazgató
Csobán Péterné igazgató
2008. május 30.
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JELENTÉS
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
a közgyőlés 2008. május 30-ai ülésére
I.
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:

66/2008. (III. 28.) MÖK határozat
Az Informatikai Központ alapító okiratának módosításáról szóló határozat az intézmény
igazgatójának megküldésre került.
67/2008. (III. 28.) MÖK határozat
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság alapító okiratának módosításáról szóló határozat az
intézmény igazgatójának megküldésre került.
69/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat hatályos alapító okiratának
módosításáról szóló közgyőlési határozat az intézmény, valamint a regionális gyámhivatal
részére megküldésre került.
70/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Hajdúsági Lakásotthonok hatályos alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési
határozat az intézmény, valamint a regionális gyámhivatal részére megküldésre került.
71/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Komádi Gyermekotthon hatályos alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési
határozat az intézmény, valamint a regionális gyámhivatal részére megküldésre került.
72/2008. (III. 28.) MÖK határozat
Az Arany János Gyermekotthon hatályos alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési
határozat az intézmény, valamint a regionális gyámhivatal részére megküldésre került.
73/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A hajdúböszörményi Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium
és Gyermekotthon alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat az intézmény
igazgatójának megküldésre került.
74/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat az intézmény
igazgatójának megküldésre került.
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75/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló
közgyőlési határozat az intézmény igazgatójának megküldésre került.
76/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Györffy István Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési
határozat az intézmény igazgatójának megküldésre került.
77/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Bocskai István Gimnázium alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat az
intézmény igazgatójának megküldésre került.
78/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház alapító
okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatójának megküldésre
került.
79/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet
alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatójának
megküldésre került.
80/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosításáról szóló
határozat az intézmény igazgatójának megküldésre került.
81/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ alapító okiratának
módosításáról szóló határozat az intézmény igazgatójának megküldésre került.
82/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár alapító okiratának módosításáról szóló határozat az
intézmény igazgatójának megküldésre került.
83/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okirata a Magyar Államkincstár részére
megküldésre került.
84/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A DERMÁK Kht. alapító okiratának módosításáról szóló határozat megküldésre került az
ügyvezetı igazgató részére.
85/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A HAHUSZO Kht. alapító okiratának módosításáról szóló határozat megküldésre került az
ügyvezetı igazgató részére.
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86/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A MEGYEGAZDA Kht. alapító okiratának módosításáról szóló határozat megküldésre került
az ügyvezetı igazgató részére.
87/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Kenézy Kórház Kft. alapító okiratának módosításáról szóló határozat megküldésre került az
ügyvezetı igazgató, a hajdúböszörményi városi fıorvos, valamint a jogi képviselı részére.
88/2008. (III. 28.) MÖK határozat
A Megyei Egészségügyi Kft. alapító okiratának módosításáról szóló határozat tájékoztatás és
további intézkedés céljából megküldésre került az ügyvezetı igazgató, valamint a jogi
képviselı részére.
156/2007. (VI. 22.) MÖK határozat
Az EU Roma Országos Egyesülettel megkötött támogatási szerzıdésben foglaltaknak
megfelelıen a támogatás felhasználásáról a kedvezményezett határidıben elszámolt, azt a
Közgazdasági Fıosztály számviteli és pénzügyi szempontból megfelelınek találta.
100/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A megyei önkormányzat nemzetbiztonsági megfigyelését érintı kormányhatározat hatályon
kívül helyezésére vonatkozó felterjesztés a miniszterelnökhöz megküldésre került.
102/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A határozat, amelyben a közgyőlés döntött a megyei fenntartású intézményekben biztosítandó
kötelezı pótlékok kifizetéséhez szükséges elıirányzat 2008. május 1. napjától, az adható
pótlékok kifizetéséhez szükséges pótlékok 2008. április 1. napjától történı módosításáról,
megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató
Fıigazgatósága részére.
105/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi ellenırzésének
tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról az intézmények és a társaságok tájékoztatása
megtörtént.
106/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a hivatali feladatkörök átszervezésével
(munkakörök megszüntetése) kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek.
107/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Legfelsıbb Bírósághoz a felülvizsgálati kérelem a Hajdú-Bihari Hét címő kiadvánnyal
kapcsolatosan benyújtásra került.
108/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A közbeszerzésekrıl szóló, módosított 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a 256/2007. (IX. 7.) MÖK határozattal elfogadott Közbeszerzési
Szabályzat módosításra került.
109/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar megyei közoktatási fejlesztési terv módosításáról rendelkezı határozat
megküldésre került a települési önkormányzatok polgármestereinek.
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110/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Heves Megyei önkormányzat által kötött
közoktatási feladat-ellátási megállapodás a Heves Megyei Önkormányzat Közgyőlése
elnökének aláírás céljából megküldésre került.
111/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
által kötött közoktatási feladat-ellátási megállapodás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat Közgyőlése elnökének aláírás céljából megküldésre került.
112/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Semsey Andor Múzeum mőködtetésére vonatkozó együttmőködési megállapodás
Balmazújváros Város Önkormányzata részére megküldésre került.
113/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
Bihari Múzeum mőködtetésére vonatkozó együttmőködési megállapodás Berettyóújfalu
Város Önkormányzata részére megküldésre került.
116/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának mőtárgyak védelmét, biztonságos és
korszerő tárolását segítı eszközök beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásra került.
117/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága nyomdai munkáinak támogatására
vonatkozó pályázata benyújtásra került.
118/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának múzeumok szakmai támogatására
vonatkozó pályázata benyújtásra került.
119/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
„Az EU Víz Keretirányelv által elıírt állapotértékelési feladatok végrehajtásának informatikai
támogatása a TIKÖVIZIG mőködési területén” címő pályázati cél megvalósulása érdekében
aláírásra került a Partnerségi Megállapodás, amely a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság részére a közgyőlés határozatával együtt megküldésre került.
120/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
Az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.-hoz a
megyei ifjúsági referens foglalkoztatásának támogatására benyújtott, nyertes pályázatra
vonatkozó aláírt támogatási szerzıdés a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részére
megküldésre került.
121/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A határozatban foglaltak szerint a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, önkormányzatok
számára biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat 2008.
április 29-én benyújtásra került a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális
Igazgatóságához.
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123/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
Az Alföld Alapítvány támogatására vonatkozó szerzıdés az alapítvány képviselıje részére
megküldésre került.
124/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Debreceni Szemle Alapítvány támogatására vonatkozó szerzıdés az alapítvány képviselıje
részére megküldésre került.
126/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A határozat, melyben a közgyőlés a megyei önkormányzat tulajdonában és a Komádi
Gyermekotthon használatában lévı nyelvi labor tulajdonjogát Komádi Város Önkormányzata
részére 2008. május 1. napjával ingyenesen átadja, megküldésre került az intézmény részére.
127/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A megyei önkormányzat tulajdonában lévı 2/2 hrsz-ú, a valóságban Berettyóújfalu, Honvéd
utca 9. szám alatti ingatlanrész értékesítésére kiírt pályázat közzétételre került a megyei
önkormányzat honlapján, a Hajdú-Bihari Hét, a Debrecen, a Népszabadság és a Magyar
Nemzet címő újságokban.
97/2008. (III. 28.) MÖK határozat és a
128/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A közgyőlés határozatával a Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére
vonatkozó pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánította, 128/2008. (IV. 25) MÖK
határozatával újabb pályázati felhívás közzétételérıl határozott.
A megyei önkormányzat tulajdonában lévı Debrecen, Sámsoni úti ingatlanok értékesítésére
kiírt pályázat közzétételre került a megyei önkormányzat honlapján, a Hajdú-Bihari Hét, a
Debrecen, a Népszabadság és a Magyar Nemzet címő újságokban.
129/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A Debrecen, Piac u. 20. szám alatti ingatlan 349 m2 alapterülető épületrészének ingyenes
használatára vonatkozó határozat megküldésre került Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére.
134/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelıen Nagy Dénesné, a dr. Kettesy Aladár Általános
Iskola és Kollégium igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történı
megszüntetésére vonatkozó munkáltatói intézkedés megtörtént.
135/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Hajdúsági Lakásotthonok igazgatói
munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás megküldésre került a Közoktatási
Közlöny és a Szociális Közlöny Kiadója részére.
136/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok igazgatói
munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás megküldésre került a Közoktatási
Közlöny és a Szociális Közlöny részére.
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137/2008. (IV. 25.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium
igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás megküldésre került a
Közoktatási Közlöny részére.
II.
TÁJÉKOZTATÓ
a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet adósságállományának rendezésérıl
(2008. május 16-i állapot)
1.

Jogviszonyok száma
A LIKVID 2008 Konzorciumnak
átadott adósságállomány
2008. 05.16-ig az önkormányzathoz
beérkezett, elıkészített
megállapodások, nyilatkozatok
Rendezésre vár

Tıkeösszeg

452 db*

2.315.862.340 Ft

386 db

1.454.625.328 Ft

62 db

860.890.761 Ft

*A Konzorciumnak átadott szállítói partnerek közül néggyel nem készül megállapodás.
2. A tíz legnagyobb összegő szállító közül hattal sikerült eddig megállapodni. A további
négy legnagyobb szállító követelése összesen 711.422.408 Ft összeget képvisel.
3. Az eddig aláírt megállapodásokkal összesen elért engedmény (a
történı lemondáson túl): 49.168.588 Ft.

késedelmi

Debrecen, 2008. május 22.

Rácz Róbert

kamatról

