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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
83-112/2010. (IV. 30.) MÖK határozatai

83/2010. (IV. 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:
17/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 200/2009. (V. 29.) MÖK határozat, 201/2009. (V. 29.)
MÖK határozat, 271/2009. (XI. 27.) MÖK határozat, 282/2009. (XI. 27.) MÖK határozat,
312/2009. (XI.27.) MÖK határozat, 316/2009. (XI. 27.) MÖK határozat, 38/2010. (II. 12.)
MÖK határozat, 39/2010. (II. 12.) MÖK határozat, 40/2010. (II. 12.) MÖK határozat,
49/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 51/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 52/2010. (III. 26.)
MÖK határozat, 54/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 55/2010. (III. 26.) MÖK határozat,
56/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 57/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 59/2010. (III. 26.)
MÖK határozat, 60/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 61/2010. (III. 26.) MÖK határozat,
62/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 64/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 65/2010. (III. 26.)
MÖK határozat, 66/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 67/2010. (III. 26.) MÖK határozat,
68/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 69/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 70/2010. (III. 26.)
MÖK határozat, 72/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 73/2010. (III. 26.) MÖK határozat,
74/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 75/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 76/2010. (III. 26.)
MÖK határozat, 77/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 78/2010. (III. 26.) MÖK határozat,
79/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 80/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 81/2010. (III. 26.)
MÖK határozat, 82/2010. (III. 26.) MÖK határozat.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2010. április 30.

84/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. április 30-ai ülése napirendjét a
következık szerint fogadja el:
1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi
gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról
2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan
tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009. évi egyszerősített beszámoló és a
könyvvizsgálói jelentés elfogadására
3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2009. évi
ellenırzésének tapasztalatairól
4. Elıterjesztés költségvetési rendelet módosítására, valamint alapítványok támogatására
5. Beszámoló önkormányzati társulások 2009. évi tevékenységérıl
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6. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására
7. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, kiírására
Különfélék
Interpellációk, bejelentések
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. április 30.

85/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt jogkörében eljárva az
önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló:
−
−
−
−
−

Egyszerősített mérleget az 1. számú,
Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést a 2. számú,
Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú,
Egyszerősített eredmény-kimutatást a 4. számú táblázat szerint, valamint a
Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

A közgyőlés felkéri elnökét a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerősített beszámoló
Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben való közzétételére, valamint a könyvvizsgálói
jelentéssel együtt az Állami Számvevıszék részére történı megküldésére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 15.
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

Egyszerősített mérleg
2009. éves beszámoló
Ezer Ft
ESZKÖZÖK

A./

B./

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
IV. Üzemeltetésre, kezelésre és
koncesszióba adott eszközök
FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Elızı év
költségvetési
beszámoló
záró adatai
19 286 675
60 345
5 538 254
1 400 495

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
20 398 113 D./
44 462
5 587 104
2 490 885

12 287 581

12 275 662 E./

2 949 083
19 759
83 315
480 959
2 198 602
166 448

22 235 758

4 412 649
23 480
197 468
4 019 497 F./
172 204

24 810 762

Elızı év
költségvetési
beszámoló
záró adatai
14 888 149
708 872
14 179 277

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai
16 174 591
684 564
15 490 027

TARTALÉKOK

1 757 794

3 539 826

I. Költségvetési
tartalékok
II. Vállalkozási
tartalékok

1 757 794

3 539 826

KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek
II. Rövid lejáratú
kötelezettségek
II. Egyéb passzív
pénzügyi
elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

5 589 815
3 318 756

5 096 345
3 299 001

1 663 804

1 145 469

607 255

651 875

22 235 758

24 810 762

FORRÁSOK

SAJÁT TİKE
1. Induló tıke
2. Tıkeváltozások
3. Értékelési tartalék
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés
2009. éves beszámoló

Ezer Ft
Sorszám
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás
Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12)
Hosszú lejáratú hitelek
Rövid lejáratú hitelek
Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
Pénzforgalom nélküli kiadások
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen
Kiadások összesen (19+…+22)

Eredeti
elıirányzat
2 716 926
827 562
2 575 295
10 605
416 828
419 128

Módosított

Teljesítés

3 115 352
922 430
3 430 898
521 540
265 822
437 859
73 096
3 370 625
63
1 840
8 000

2 852 742
815 891
2 282 806
549 470
262 064
427 335
76 758
137 833
63
1 840
3 131

7 456 538
91 140
20 000

12 147 525
91 140
20 000

7 409 933
91 140
604 303

111 140
7 567 678
58 031

111 140
12 258 665
284 648

695 443
8 105 376
65353

7 625 709

12 543 313

5 756
8 176 485

490 194
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2. sz. táblázat

Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés
2009. éves beszámoló
Ezer Ft
Sorszám
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Megnevezés
Intézményi mőködési bevételek
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás
Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvétel
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
28-ból Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei
Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás
Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel
Támogatások, kiegészítések
32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei
Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)
Pénzforgalmi bevételek (36+41)
Pénzforgalom nélküli bevételek
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek
Bevételek összesen (42+…+45)
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)
Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18)
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)
Aktív és passzív pénzügyi mőveletek eredménye (28-14)

Eredeti
elıirányzat
867 598
2 514 668

Módosított

Teljesítés

914 396
2 516 204
457 675
426 622
811 024
24 060
85 582
22 092
2 429 776
2 429 776
8 000

943 252
2 492 662
866 282
201 378
679 331
20 388
20 900
21 292
2 429 776
2 429 776
7 549

6 677 466

7 671 371

7 662 422

900 000

1 200 000
320 094
1 204 335
2 724 429
10 395 900
2 147 513

365 000
655 650
1 204 336
2 224 986
9 887 408
854 822

12 543 313
-2 635 381
2 613 289

-2 811
10 739 419
1 041 958
1 529 543

740 209
300 000
20 000
59 369
2 195 622
2 195 622

900 000
7 577 466
48 243

7 625 709
-788 860
788 860

- 8 567
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

3. sz. táblázat

Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás
2009. éves beszámoló

Ezer Ft

Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Záró pénzkészlet
Forgatási célú pénzügyi mőveletek eredménye
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró
egyenlege (+,-)
Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)
Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-)
A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására
felhasznált összeg
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító
tétel (+,-)
Módosított pénzmaradvány
(6+-7+-8+-9+-10)
A 10. sorból
egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz
maradványa
A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Elızı évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Auditálási
eltérések (+-)

Tavalyi aud.
egysz.beszámoló
záró

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

Auditálási
eltérések (+-)

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

1 769 025

1 769 025

3 542 490

3 542 490

-11 231

-11 231

-2 664

-2 664

1 757 794

1 757 794

2 181 782
59 303

2 181 782
59 303

1 688 205

1 688 205

2 241 085

2 241 085

1 688 205

1 688 205

2 241 085

2 241 085
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

4. sz. táblázat

Egyszerősített eredmény-kimutatás
2009. éves beszámoló
Ezer Ft
Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (-)
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye (1-2)
Vállalkozási tevékenységet terhelı
értékcsökkenési leírás (-)
Alaptevékenység ellátására felhasznált,
felh. tervezett eredmény (-)
Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel
Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi
eredménye (3-4-5+-6)
Vállalkozási
tevékenységet
terhelı
befizetés (-)
Tartalékba helyezhetı összeg

Elızı év Auditálá Elızı év Tárgyévi Auditálá Tárgyévi
si
ktsg.veté
si
auditált ktsg.veté
auditált
eltérések egysz.be
si
eltérések egysz.be
si
beszámo
beszám.
sz
sz. záró
/+,-/
/+,-/
ló
záró
záró
adatai
záró
adatai
adatai
adatai
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
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86/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján az önkormányzat és
intézményei, valamint gazdasági és közhasznú társaságai 2009. évi ellenırzésének
tapasztalatairól szóló jelentést elfogadja.
A közgyőlés felhívja az intézményvezetık és ügyvezetık figyelmét, hogy:
- gondoskodjanak a mőködési területükön jelentkezı hiányosságok megszüntetésérıl,
- tegyenek intézkedéseket a gazdálkodás folyamatossága és egyensúlya érdekében a
folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési (FEUVE) rendszer minden
elemének kialakítására és következetes mőködtetésére,
- kísérjék figyelemmel a jogszabályváltozásokat és intézkedjenek, hogy a szabályzatok
felülvizsgálata, aktualizálása megtörténjen.
A költségvetési szervek jogállásában bekövetkezett változások és a GAFI feladatainak
bıvülése kapcsán indokolt a GAFI belsı ellenırzési tevékenysége hatékonyságának növelése.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásáért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke,
Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı,
intézményvezetık, ügyvezetık
folyamatos, éves jelentésre 2011. április 30-ig

87/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a következı
alapítványoknak biztosít támogatást:

Az alapítvány neve
Angyalliget Közhasznú Alapítvány
az autisták lakóotthonáért
(Debrecen)
PRO PATRIA Alapítvány
(Debrecen)
Református Hitéletért Alapítvány
(Hajdúnánás)
Zsáka Jövıjéért Alapítvány
(Zsáka)

Javasolt
támogatási
összeg (Ft)

Támogatási cél

40 000

A sport szenzoros élmény az autizmus
világában

80 000

Hátrányos helyzető romániai magyar
gyermekek magyarországi nyári tábora

100 000

Sportágválasztó

30 000

"ARS SACCAENSIS" "Falvak a
Mővészetért" 18. Képzımővészeti
Alkotótelep Zsákán
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Az alapítvány neve

Javasolt
támogatási
összeg (Ft)

Támogatási cél

Gerzsenyi István Emlékalapítvány
Zsákai Református
Egyházközségért (Zsáka)

40 000

Gerzsenyi István Emlékalapítvány Zsákai
Református Egyházközségért rendezvényére

Református Hitéletért Alapítvány
(Hajdúnánás)

40 000

PRO PATRIA Alapítvány
(Debrecen)

25 000

Mentál Szanatórium Alapítvány
(Debrecen)

50 000

Felkarolva Alapítvány (Báránd)

45 000

Kultúrával a kultúráért

25 000

Médiatábor 2010. Újszentmargita

40 000

Esztári Néptánccsoport bemutatkozása a
Tőztánc fesztiválon

50 000

"Uri hímzés felelevenítése Mikepércsen"

50 000

Fellépés a VII. Református Zenei
Fesztiválon, Budapesten

80 000

Látássérültek és más fogyatékkal élık
speciális sportnapja

60 000

Mőködési célú

150 000

Mőködési célú

50 000

Mőködési célú

150 000

Mőködési célú

100 000

Mőködési célú

70 000

Mőködési célú

70 000

Mőködési célú

50 000

Mőködési célú

Újszentmargita Hagyományırzı
Mőemlékvédı és
Településfejlesztı Alapítvány
(Újszentmargita)
Esztár Fejlıdéséért Alapítvány
(Esztár)
Mikepércs Református Mőemlék
Templomáért és Ifjúságárért
Alapítvány (Mikepércs)
Óvoda Úti Gyermekek Testi és
Szellemi Fejlıdéséért Alapítvány
(Hajdúhadház)
Fehér Bot Alapítvány
Rehabilitációs és Oktatási Központ
(Hajdúdorog)
Mentál Szanatórium Alapítvány
(Debrecen)
Gyermekekért Alapítvány
(Mikepércs)
Zsáka Jövıjéért Alapítvány
(Zsáka)
Tetétlen Község Fejlıdéséért
Alapítvány (Tetétlen)
Gerzsenyi István Emlékalapítvány
Zsákai Református
Egyházközségért (Zsáka)
Kitárul a Világ Alapítvány
(Tetétlen)
Bocskaikert Jövıjéért és
Felemelkedéséért Alapítvány
(Bocskaikert)
Integrált Személyiségfejlesztı
Óvoda Alapítvány (Hajdúhadház)

Kéky Lajos Kulturális Hét a Hajdúnánási
Református Általános Iskola
Újralapításának 15. évfordulója alkalmából
8. Regionális Simonyi Napok
rendezvénysorozat
Pszichiátriai betegek Hagyományırzı
Kulturális és Sport rendezvényén való
részvételének támogatása
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Az alapítvány neve
Kelet-Magyarországi Európai
Kezdeményezések Alapítvány
(Debrecen)
Korszerő Oktatásért Alapítvány
(Hajdúdorog)
KIS HORTOBÁGYÉRT
Alapítvány (Balmazújváros)
Újszentmargitai Hagyományırzı,
Mőemlékvédı, és
Településfejlesztı Alapítvány
(Újszentmargita)
"Az aradványpusztai óvodás és
iskolás gyermekekért" Közhasznú
Alapítvány (NyíradonyAradványpuszta)

Javasolt
támogatási
összeg (Ft)

Támogatási cél

50 000

Mőködési célú

120 000

Mőködési célú

120 000

Mőködési célú

120 000

Mőködési célú

80 000

Mőködési célú

Hajdú Táncegyüttesért
Kiemelkedıen Közhasznú
Alapítvány (Debrecen)

75 000

Zsáka Jövıjéért Alapítvány
(Zsáka)

50 000 Ft

„Jövıdért” Alapítvány (Debrecen)

50 000 Ft

Tetétlen Község Fejlıdéséért
Alapítvány (Tetétlen
„PRO PATRIA” Alapítvány
(Debrecen)
Kitárul a Világ Alapítvány
(Tetétlen)
Bojt Községért Kulturális
Hagyományırzı és Fejlıdését
Elısegítı Alapítvány (Bojt)
Újszentmargitai Hagyományırzı,
Mőemlékvédı és
Településfejlesztı Alapítvány
(Újszentmargita)
Zsáka Jövıjéért Alapítvány
(Zsáka)
Gerzsenyi István Emlékalapítvány
a Zsákai Református
Egyházközösségért (Zsáka)
Zsáka Jövıjéért Alapítvány
(Zsáka)
Derecske Városi Jóléti Szolgálat
Alapítvány (Derecske)

291.

A Hajdú Táncegyüttes keretein belül
mőködı Hajdan Hajdú Táncegyüttes erdélyi
fellépésével kapcsolatos utazási költségek
fedezése
„Az egészség érték” címmel
egészségnevelési vetélkedı szervezése
Egészségügyi prevenció a gyermekvédelmi
szakellátásban (prevenciós sátor felállítása)

300 000 Ft

Majális Tetétlenen

40 000 Ft

8. Regionális Simonyi Napok

150 000 Ft

Sportnap a testvértelepüléssel

40 000 Ft

İszirózsa Fesztivál

50 000 Ft

IV. Tiszamenti Népzenei Találkozó

50 000 Ft
35 000 Ft
30 000 Ft
25 000 Ft

IV. Térségi Hagyományırzı Mesterségek
Ünnepe Zsákán
Zsákai gyermekek részvételének támogatása
a Zsákán megrendezendı képzımővészeti
tábor munkájában
Ikonfestı és román nyelvi tábor rendezése
gyermekeknek Zsákán
Hagyományápoló kézmőves foglalkozások
a derecskei Tanodában
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Javasolt
támogatási
összeg (Ft)

Az alapítvány neve
Meseerdı Alapítvány
(Püspökladány)
Újtelepi Óvodásokért Alapítvány
(Püspökladány)
Autista Gyermekeink Mosolyáért
Közhasznú Alapítvány (Debrecen)
Ibolya Alapítvány a
hajdúböszörményi általános iskola
és diákotthon fogyatékos
gyermekeiért (Hajdúböszörmény)
Közgyőjteményi Alapítvány
(Nádudvar)
„Kézenfogva testvéreinkkel”
Alapítvány Sárrétudvari
(Sárrétudvari)
„Civilek a faluért” Görbeházi
Kulturális és Hagyományırzı
Alapítvány (Görbeháza)

20 000 Ft
20 00 Ft
20 000 Ft

2010/5. szám

Támogatási cél
Rendezvény a pünkösdi
néphagyományokról óvodásoknak
Hagyományırzı Mihály napi vásár a
püspökladányi Mezei Virág Óvodában
Programsorozat az érintett családok számára
az autizmus megismertetésére

30 000 Ft

Télapó koncert Hajdúböszörmény hátrányos
helyzető óvodásai és kisiskolásai részére

20 000 Ft

Honismereti tábor Nádudvaron

100 000 Ft

Köztéri szobor állítása

100 000 Ft

Magyarvista és Görbeháza
testvérkapcsolatának ápolása, valamint a
különbözı hagyományok megismerése

A támogatások fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének Mővelıdési, Sport és Civil
Kapcsolatok Bizottság kerete.
A Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány (Debrecen) támogatásának
fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.
(II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és
sportfeladatok kerete.
A támogatások fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletének Egészségügyi, Szociális,
Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság, EU Integrációs és Regionális Bizottság, Idegenforgalmi
Bizottság, Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság, Területfejlesztési Bizottság kerete.

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 15., a támogatási szerzıdések aláírására
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88/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 10. § (5) bekezdése, valamint a Pálfi
István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködésére vonatkozó társulási
megállapodás III. 4. és V. 9. pontjaiban foglaltak alapján elfogadja a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót.
A Társulás szakmai céljainak megvalósítása folyamatban van az eredeti célokkal
összefüggésben, melynek teljes magvalósulása középtávon várható.
2. A közgyőlés elfogadja a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Társulás elnökét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 15.

89/2010. (IV. 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 2009. évi tevékenységérıl szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Tisza Vízgyőjtı Programrégió
Önkormányzati Társulás elnökét tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 15.

90/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, valamint
Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között a mikepércsi Idısek
Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására létrehozott társulás 2009. évi tevékenységérıl
szóló beszámolót.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl Mikepércs Község Önkormányzatát
tájékoztassa.
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Határidı:
2010. május 15.
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91/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés a megyei közoktatási
fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására” vonatkozó elıterjesztéshez tartozó I-XIII.
határozati javaslatokról egyben szavaz.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. április 30.

92/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 85. § (6) bekezdésében
biztosított
jogkörében
eljárva
Nyírábrány
Nagyközség
Önkormányzatának
(továbbiakban: Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény
kiadása iránti kérelmére a „Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat közoktatási feladatai
megszervezéséhez szükséges feladat-ellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési
terve” (továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) elnevezéső, az önkormányzat által
2010. évben értékelt és felülvizsgált dokumentummal kapcsolatban a következı
szakvéleményt adja ki:
Az önkormányzati intézkedési terv a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelıen tartalmazza az Önkormányzat által ellátott közoktatási szolgáltatások jogszabály
által elıírt tartalmi elemeit, az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával,
fejlesztésével kapcsolatban az elızı években az Önkormányzat által tett intézkedések
értékelését.
A közoktatási szolgáltatások, illetve a közoktatási feladatellátás elemzésén alapul az
önkormányzati intézkedési tervben meghatározott fejlesztési célkitőzések és feladatok
meghatározása.
Az önkormányzati intézkedési tervben meghatározott, az Önkormányzati közoktatási
intézményhálózat mőködtetésével és fejlesztésével, illetve a közoktatási szolgáltatások
biztosításával összefüggı célok és feladatok összhangban vannak Hajdú-Bihar megye
2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal.
A megjelölt célok és feladatok jól szolgálják az Önkormányzat közoktatási feladatainak
teljesítését, a közoktatási intézmények szakmai tevékenységének fejlesztését, a nevelı-oktató
munka tartalmi erısítését.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.
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93/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Komádi Város Önkormányzatának (továbbiakban:
Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti
kérelmére – a „Kerek egy ég alatt” Óvoda (székhelye: 4138 Komádi, Szent István u. 19.,
továbbiakban: Óvoda) alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítésével és
egységes óvoda-bölcsıdei tevékenység megkezdésével összefüggı - tervezett önkormányzati
fenntartói intézkedésével kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki:
Az önkormányzatok a közoktatási törvény 33. § (14) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. §-ában foglaltak
alapján létrehozhatnak olyan többcélú közoktatási intézményt, amelynek keretei között
megszervezhetık az egységes óvoda-bölcsıdei nevelés feladatai is.
Az Önkormányzat 2010. szeptember 1. napjától kívánja bıvíteni az Óvoda alaptevékenységét
bölcsıdei feladattal és mőködtetni az egységes óvoda-bölcsıdét.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján a Komádi, Fı u. 130. szám alatti telephelyen az óvoda-bölcsıdei csoport
létesítése, szakszerő mőködtetésének feltételei biztosítottak. A tervezett intézményi
átszervezés az óvodás gyermekek és szüleik számára aránytalan terhet nem jelent, az óvodai
nevelés az átszervezés után is megfelelı színvonalon végezhetı. Az egységes óvoda-bölcsıde
megszervezéséhez a tárgyi feltételek adottak, illetve nyertes pályázat révén történı fejlesztés
alapján jobb színvonalúak lesznek. A bölcsıdei ellátáshoz szükséges, jogszabály által elıírt
személyi feltételek biztosítását az Önkormányzat vállalja.
Az Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítése, az egységes óvodabölcsıdei intézményegység mőködtetése összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig
szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal, mivel a tervezett átszervezés révén a városi
közszolgáltatások lakossági igény szerinti bıvítése a szakmai színvonal megtartásával, a
tárgyi feltételek fejlesztésével és költséghatékony mőködtetéssel valósul meg.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Komádi Város Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

94/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának (továbbiakban:
Városi Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása
iránti kérelmére – óvodai, illetve alapfokú mővészetoktatási feladatellátás, továbbá
középiskolák képzési struktúrájának módosításával összefüggı átszervezésekre irányuló tervezett önkormányzati fenntartói intézkedéseivel kapcsolatban a következı szakvéleményt
adja ki:
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1. A Városi Önkormányzat 2010. július 1. napjától a Csillagvár Óvoda (székhelye: 4220
Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1.) Kálvineum úti telephelyének (továbbiakban:
telephely) megszüntetését tervezi. A benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a
telephely megszüntetését indokolja a telephelyi óvoda gyermeklétszámának évek óta tartó
csökkenése, továbbá az építményi feltételek kedvezıtlen, felújításra szoruló állapota. A
telephely megszüntetését ugyanakkor lehetıvé teszi, hogy Hajdúböszörményben a
gyermeklétszám elmúlt években tapasztalható folyamatos csökkenése miatt a többi óvodában
felszabaduló üres férıhelyeken a jelenleg a telephelyen ellátott gyermekek elhelyezése,
óvodai nevelése megoldható.
Az önkormányzat által a szülık bevonásával kidolgozott terv alapján a Napsugár Óvoda
székhelyén kialakíthatók a csoportszám növeléséhez szükséges építményi és tárgyi feltételek,
a telephelyen dolgozó óvodapedagógusok egy részének áthelyezésével biztosíthatóak a
személyi feltételek. A jelenleg a telephelyen ellátott 39 gyermek elhelyezéséhez a Napsugár
Óvoda székhelyén a feltételek szakszerőek és a jogszabályi elıírásoknak megfelelnek.
A Városi Önkormányzat a Csillagvár Óvodában, a Napsugár Óvodában (székhelye: 4220
Hajdúböszörmény, Polgári u. 48-50.) és a Kincskeresı Óvoda és Általános Iskolában
(székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Esze Tamás u. 2-4.) – tekintettel a lakossági igényekre,
valamint a rendelkezésre álló óvodai férıhelyekre és jogszabályi feltételekre - a 2010/2011.
nevelési évtıl kezdıdıen lehetıvé kívánja tenni a két és féléves gyermekek felvételét az
óvodákba, és erre tekintettel az érintett óvodák alapító okiratainak módosítását tervezi.
Tekintettel arra, hogy a városban valamennyi 3 évet betöltött gyermek óvodai elhelyezése
esetén is van üres férıhely az óvodákban, indokolt lehetıvé tenni a két és fél éves gyermekek
óvodai ellátását a harmadik életévüket betöltött és óvodai ellátást igénylı gyermekek óvodai
felvétele után, a gyermekek lakóhelye szerinti körzeti óvodában lévı üres férıhelyre.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedések végrehajtása esetén az óvodai
ellátás a Csillagvár Óvoda Kálvineum úti telephelyérıl a Napsugár Óvoda székhelyére
áthelyezésre kerülı gyermekek számára továbbra is megfelelı színvonalon biztosítható, annak
igénybevétele a gyermekeknek és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet.
A két és fél éves életkorukat betöltı gyermekek óvodai elhelyezése esetén az érintett óvodák
gyermekei és szüleik számára a közoktatási szolgáltatások továbbra is megfelelı színvonalon
nyújthatók, a gyermekek és szüleik számára a tervezett átszervezés nem okoz aránytalan
terhet.
A Városi Önkormányzat által tervezett fenntartói intézkedések költséghatékonyabb
feladatellátást, gazdaságosabb intézménymőködtetést, jobb munkaerı-gazdálkodást tesznek
lehetıvé, emellett a pedagógiai-szakmai munka feltételei továbbra is megfelelı színvonalon
biztosíthatók, a nevelı-oktató munka eddigi értékei megırizhetık.
A tervezett intézkedések összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló
közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal.
2. A Városi Önkormányzat a Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézményben (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 31., továbbiakban:
Zeneiskola), valamint az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézményben (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 22., továbbiakban: Eötvös
Iskola) végzett alapfokú mővészetoktatási feladatellátás terén jelentkezı, párhuzamosan
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folytatott mővészeti képzések megszüntetését, továbbá a gazdaságos mőködtetés érdekében
telephely megszüntetését és új telephelyek létesítését tervezi. Mindezen változások az alapító
okirat módosításával járnak, átszervezésnek minısülnek.
A Városi Önkormányzat 2010. június 30. napjával a Zeneiskolában meg kívánja szüntetni a
csoportos mővészetoktatást, ezzel összefüggésben a következı tanszakokat: modern
kortárstánc, néptánc, szobrászat, média, foto-video, tőzzománc, színjáték, bábjáték.
E tanszakokon az oktatást 2010. július 1. napjától a terv szerint az Eötvös Iskola végzi.
A gazdaságos mőködtetés érdekében indokolt a Zeneiskola - nem városi önkormányzati
fenntartású intézményben bérelt helyiségekben mőködı - Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4.
szám alatti telephelyének megszüntetése, helyette városi önkormányzati fenntartású
intézményekben mőködı telephelyek (Bocskai István tér 11., Erdélyi u. 37. és Árpád u. 22.
szám alatti telephelyek) létesítése.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedések végrehajtása esetén a
Zeneiskolában az érintett tanszakokon tanuló diákok számára az alapfokú mővészetoktatási
szolgáltatások továbbra is megfelelı színvonalon nyújthatók, a tanulók és szüleik számára a
tervezett átszervezés nem okoz aránytalan terhet.
Tekintettel arra, hogy a tervezett fenntartói intézkedések gazdaságosabb oktatásszervezés és
az alapfokú mővészetoktatás eddigi színvonalának megtartása mellett valósulnak meg és
lehetıség van továbbra is az alapfokú mővészetoktatási igényeknek megfelelı képzésekre a
csoportos mővészetoktatás terén az Eötvös Iskolában, az intézkedések összhangban vannak a
Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében az alapfokú
mővészetoktatásra vonatkozó célkitőzésekkel és feladatokkal.
3. A Városi Önkormányzat a fenntartásában mőködı középfokú iskolák képzési
struktúrájának módosítását tervezi a 2010/2011. tanévtıl.
A fenntartó a Bocskai István Gimnáziumban (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai
István tér 12.) az informatikai szakmacsoportos képzésben meg kívánja szüntetni a
számítástechnikai szoftverüzemeltetı, a kiadvány-szerkesztı és az informatikai rendszergazda
szakképesítésekre való felkészítést, mivel e szakképesítések esetében túlképzés van, és emiatt
az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (továbbiakban: RFKB)
csökkentette e szakképesítések beiskolázási keretszámát. A terv szerint bevezetésre kerül az
iskolában a web-programozó felsıfokú szakképesítés oktatása a Debreceni Egyetemmel
kötött megállapodás alapján, az egyetemmel együttmőködve. E szakképesítés oktatását az
RFKB támogatja.
A Városi Önkormányzat a Veress Ferenc Szakképzı Iskolában (székhelye: 4220
Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint u. 5/a.) a 2010/2011. tanévtıl kezdıdıen bevezetni
tervezi a közoktatási törvény 27. § (4) bekezdése szerinti elırehozott szakképzést a következı
szakmákban: bútorasztalos, energiahasznosító berendezés szerelıje, élelmiszer- és vegyi áru
eladó, fodrász, kézmőves, pincér és szakács. Egyúttal az intézményben oktatható
legmagasabb tanulólétszám is módosul.
A Széchenyi István Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégiumban (székhelye: 4220
Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3.) továbbiakban: Iskola) a fenntartói szándék szerint a
2010/2011. tanévtıl sor kerül az informatikai statisztikus és gazdasági tervezı felsıfokú
szakképesítés bevezetésére a Nyíregyházi Fıiskolával együttmőködésben, egyúttal a
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statisztikai és gazdasági ügyintézıi szakképesítésre való felkészítés megszüntetésére, mivel a
szakma oktatását az RFKB nem támogatja.
Az Iskolában a tervek szerint a közoktatási törvény 27. § (4) bekezdés szerinti elırehozott
szakképzés bevezetésére is sor kerül a következı szakmákban: állattenyésztı (szarvasmarha),
erdészeti szakmunkás, húsipari termékgyártó, növénytermesztési gépüzemeltetı,
gépkarbantartó és zöldségtermesztı.
Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltak szerint
fontos célkitőzés, hogy az Országos Képzési Jegyzék folyamatos korszerősítését követve az
iskolák szakmastruktúrája a megújított szakmai követelményekhez igazodjon, és ennek
megfelelıen sor kerüljön a képzési kínálat módosítására, a piaci igényekhez igazodó új
szakmák indítására.
A szakmastruktúra bıvítése az új szakképesítéssel hozzájárul a Városi Önkormányzat
fenntartásában mőködı középfokú iskolákban a szakképzés tartalmi korszerősítéséhez.
Az elırehozott szakképzés bevezetése fontos oktatáspolitikai intézkedés, egyaránt szolgálja a
munkaerıpiac szakképzéssel kapcsolatos elvárásainak az eddigieknél jobb teljesítését, a
szakiskolai képzésbe bekapcsolódó tanulóknak és a szakoktatásnak az érdekeit, valamint a
képzés hatékonyságának növelését.
A Városi Önkormányzat tervezi továbbá az Iskola kollégiumi férıhelyeinek bıvítését új
telephelyen, a Béke Agrárszövetkezet Külsı-Dorogi úton levı ingatlanában, felmenı
rendszerben, a 2011/2012. tanévben már összesen 100 tanulólétszámra. Ez a férıhelybıvítés,
és hozzá kapcsolódóan a kollégiumban elhelyezhetı legmagasabb tanulólétszám módosítása
indokolt és támogatandó az Iskolában folyó Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja, illetve a Halmozottan Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Szakiskola – Kollégiumi Programja megvalósításához szükséges feltételek biztosítása
érdekében.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemények alapján a tervezett fenntartói intézkedések - a középfokú iskolák
szakmastruktúrájának tervezett módosítása, az elırehozott szakképzés bevezetése, valamint a
kollégiumi férıhelyek bıvítése - esetén az iskolai, illetve a kollégiumi nevelés-oktatás,
valamint a szakképesítés megszerzésére való felkészítés az érintett középfokú nevelésioktatási intézmények tanulói számára továbbra is megfelelı színvonalon nyújthatók, a tanulók
és szüleik számára a tervezett átszervezések nem okoznak aránytalan terhet.
Mindezek alapján a Városi Önkormányzat tervezett intézkedései középfokú iskolái képzési
struktúrájának módosítására, illetve a kollégiumi férıhelyek bıvítésére vonatkozóan
összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében
foglaltakkal.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.
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95/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Berettyóújfalu Város Önkormányzatának (továbbiakban:
Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti
kérelmére, az Eötvös József Szakképzı Iskola és Speciális Szakiskola (székhelye: 4100
Berettyóújfalu, Eötvös u. 1., továbbiakban: Iskola) elnevezéső intézménye képzési
struktúrájának elırehozott szakiskolai szakképzéssel történı bıvítésével összefüggı tervezett
fenntartói intézkedésével kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki:
Az Önkormányzat a 2010/2011. tanévtıl be kívánja bevezetni az Iskolában a közoktatási
törvény 27. § (4) bekezdés szerinti elırehozott szakiskolai szakképzést, ennek keretében a
gépi forgácsoló, a kımőves és az állattenyésztı szakmákat oktatva. Ez a tervezett intézkedés
az Iskola alapító okiratának módosítását teszi szükségessé, ami átszervezésnek minısül.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján az elırehozott szakiskolai szakképzés bevezetése és ezzel összefüggésben a
gépi forgácsoló, a kımőves és az állattenyésztı szakmák oktatása esetén az Iskola a nevelésioktatási, szakképzési feladatait továbbra is megfelelı színvonalon tudja ellátni, az új
szakképesítés oktatásának bevezetése nem jelent a szülık és a tanulók számára aránytalan
terhet.
Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltak szerint
fontos célkitőzés a szakmunkásképzés erısítése a gazdaság igényeinek megfelelıen
felkészített szakmunkások biztosítása érdekében.
Az elırehozott szakképzés bevezetése fontos oktatáspolitikai intézkedés, egyaránt szolgálja a
munkaerıpiac szakképzéssel kapcsolatos elvárásainak az eddigieknél jobb teljesítését, a
szakiskolai képzésbe bekapcsolódó tanulóknak és a szakoktatásnak az érdekeit, valamint a
képzés hatékonyságának növelését.
Az elırehozott szakképzés keretében oktatni tervezett szakmákra való felkészítés az Északalföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság által elfogadott képzés.
Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedése – az Iskola képzési struktúrájának
az elırehozott szakiskola szakképzéssel a 2010/2011. tanévtıl kezdıdıen történı
módosítására vonatkozóan - összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló
közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.
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96/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Balmazújváros Város Önkormányzatának (továbbiakban:
Önkormányzat) kérelmére – az Egyesített Óvoda és Bölcsıde (székhelye: 4060
Balmazújváros, Dózsa György u. 18.), valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola
és Szakképzı (székhelye: 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.) elnevezéső intézményei
átszervezésével összefüggı - tervezett önkormányzati fenntartói intézkedésével kapcsolatban
a következı, a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvéleményt adja ki:
1. Az Önkormányzat az Egyesített Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: Intézmény)
székhelyének a Balmazújváros, Kossuth u. 19. szám alatti Napsugár Óvodába történı
áthelyezését, valamint az Intézmény szervezeti struktúrájának módosítását, óvodai
intézményegység és bölcsıdei intézményegység, szakmailag önálló intézményegységek
kialakítását tervezi 2010. július 1. napjától kezdıdıen.
Az óvodai intézményegységen belül az eddigi tagóvodák telephelyekké válnak. A tervezett
intézkedések az Intézmény alapító okiratának módosítását teszik szükségessé, ezért
átszervezésnek minısülnek.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedések végrehajtása esetén az
Intézmény az óvodai nevelés, illetve a bölcsıdei ellátás feladatait továbbra is megfelelı
színvonalon tudja ellátni, az Intézmény székhelyének megváltozása, illetve az óvodai,
valamint a bölcsıdei intézményegység kialakítása a gyermekek és szüleik számára nem jelent
aránytalan terhet. Az új székhelyen a vezetıi munka ellátáshoz szükséges feltételek adottak. A
bölcsıdei intézményegység és az óvodai telephelyek jól megközelíthetıek az új székhelyrıl.
Az Önkormányzat tervezett fenntartói intézkedései összhangban vannak Hajdú-Bihar megye
2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal, mivel azok az Intézmény
hatékony és gazdaságos mőködtetését segítik elı a közszolgáltatások megfelelı szintő
biztosítása mellett, a szakmai színvonal megtartásával.
2. Az Önkormányzat a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı
(továbbiakban: Iskola) képzési struktúrájának módosítását tervezi a 2010/2011. tanévtıl
kezdıdıen a szakiskolai felzárkóztató oktatás bevezetésével, illetve a sajátos nevelési igényő
tanulók integrált nevelése-oktatása megszervezésével.
A közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatás az Iskolában történı
bevezetése esetén lehetıvé válik a balmazújvárosi, illetve a kistérség azon tanulói számára a
továbbtanulás, a tankötelezettség teljesítése, alapfokú iskolai végzettség és szakképesítés
megszerzése, akik 15. életévüket már betöltötték, de általános iskolai tanulmányaikat még
nem fejezték be. Továbbá bekapcsolódhatnak a felzárkóztató oktatásba azok az alapfokú
iskolai végzettséggel rendelkezı tanulók is, akik tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola 9.
évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján a felzárkóztató oktatás bevezetése, valamint a sajátos nevelési igényő
tanulók integrált nevelése-oktatásának megszervezése esetén az Iskola a nevelési-oktatási,
szakképzési feladatait továbbra is megfelelı színvonalon tudja ellátni, a képzési struktúra
módosítása nem jelent a szülık és a tanulók számára aránytalan terhet.
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A megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltak szerint kiemelten támogatandó a hátrányos,
illetve halmozottan hátrányos helyzető, számottevı hiányossággal, bizonytalan és rendkívül
egyenetlen szintő elıismeretekkel rendelkezı tanulók számára a „második esély” biztosítása,
a lehetıség megteremtése a tankötelezettség teljesítésére és a szakmaszerzésre.
A megyei közoktatási fejlesztési tervben fontos célként és feladatként került megjelölésre a
sajátos nevelési igényő tanulók nevelése-oktatása, szakképzése szakszerő és jogszerő
feltételeinek a lakóhelyhez minél közelebbi településen történı megteremtése, a tanuló
állapotától függıen az oktatásnak integrált szervezeti keretben történı biztosítása.
Az Önkormányzat tervezett fenntartói intézkedései a felzárkóztató oktatás bevezetésére,
valamint a sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelése-oktatása megszervezésére
vonatkozóan összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási
fejlesztési tervében foglaltakkal.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Balmazújváros Város Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

97/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Püspökladány Város Önkormányzatának (továbbiakban:
Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti
kérelmére, a Püspökladányi Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső intézmény (székhelye:
4150 Püspökladány, Petıfi u. 9., továbbiakban: Iskola) képzési struktúrájának – a sajátos
nevelési igényő, értelmileg sérült, tanulásban akadályozott tanulók szakképzésének
megszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésével kapcsolatban a következı
szakvéleményt adja ki:
Az Önkormányzat a 2010/2011. tanévtıl be kívánja bevezetni az Iskolában a közoktatási
törvény 27. § (10) bekezdés szerinti speciális szakiskolai képzés keretében az értelmileg
sérült, a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényő tanulók számára a
11-12. évfolyamon történı szakképzést, számukra az „Önálló életkezdésre, életvezetésre
felkészítı program” oktatását.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján a tervezett képzés bevezetése esetén az Iskola a nevelési-oktatási,
szakképzési feladatait továbbra is megfelelı színvonalon tudja ellátni, a képzési struktúra
módosítása nem jelent a szülık és a tanulók számára aránytalan terhet. A szakértıi
véleményben foglaltak szerint a képzéshez az építményi, a tárgyi, a személyi és a szakmai
feltételek rendelkezésre állnak.
Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében fontos célként és
feladatként került megjelölésre a sajátos nevelési igényő tanulók nevelése-oktatása,
szakképzése szakszerő és jogszerő feltételeinek a lakóhelyhez minél közelebbi településen
történı megteremtése. Az értelmileg sérült, a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényő
tanulók számára a 11-12. évfolyamon történı szakképzés Iskolában történı bevezetése esetén
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lehetıvé válik a püspökladányi tanulók, illetve a kistérség érintett tanulói számára a
továbbtanulás, a szakképzés.
Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedése – az Iskola képzési struktúrájának
speciális szakiskolai képzés keretében az értelmileg sérült, a tanulásban akadályozott, sajátos
nevelési igényő tanulók számára a 11-12. évfolyamon történı szakképzéssel a
2010/2011. tanévtıl kezdıdıen történı bıvítésére vonatkozóan - összhangban van HajdúBihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Püspökladány Város Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

98/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Bagamér Nagyközség Önkormányzatának a megyei közoktatási
fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére, a Bagamér-Kokad
Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) által fenntartott közoktatási
intézmények átszervezésével összefüggı, tervezett intézkedésekkel kapcsolatban a következı
szakvéleményt adja ki:
A Bagamér Nagyközség gesztorságával mőködı Bagamér-Kokad Intézményfenntartó
Társulás az általa fenntartott Óvoda, Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola, BagamérKokad (székhelye: 4286 Bagamér, Arany János u. 2.), továbbiakban: Intézmény)
átszervezését tervezi a 2010/2011. tanévtıl, mivel a csökkenı tanulólétszám miatt a Kokadon
1-8. évfolyamon mőködı általános iskolai tagintézmény fenntartása egyre nehezebben
finanszírozhatóvá vált. A pénzügyi helyzetre tekintettel a Társulás a kokadi illetıségő tanulók
számára az általános iskolai 5-8. évfolyamos oktatást az Intézmény bagaméri általános iskolai
intézményegységében tervezi biztosítani, a tanulók Bagamérba való napi átjárását
iskolabusszal kívánja megszervezni. A terv szerint a kokadi tagintézményben csak 1-4.
évfolyamon lesz oktatás.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi
vélemény szerint a tervezett intézményi átszervezés a tanulók és szüleik számára aránytalan
terhet nem jelentenek, amennyiben a kokadi 5-8. évfolyamos tanulók átjárása az Intézmény
üzemeltetésében lévı iskolabusszal, nevelıi felügyelet biztosításával történik. A nevelıoktató munka az Intézményben az átszervezés után is megfelelı színvonalon végezhetı.
Az Intézmény átszervezésével kapcsolatos tervezett intézkedések összhangban vannak a
megyei közoktatási fejlesztési tervnek az intézményátszervezésekkel összefüggı
célkitőzéseivel és elvárásaival, mivel az átszervezés a gazdaságos mőködtetés érdekében a
szakmai színvonal megtartásával történik.
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Bagamér Nagyközség Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

99/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
(továbbiakban: Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény
kiadása iránti kérelmére, egyes közoktatási intézményei átszervezésével összefüggı, tervezett
önkormányzati fenntartói intézkedéseivel kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki:
1. Az Önkormányzat 2010. augusztus 1-jétıl sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók
nevelését-oktatását, illetve szakképzését végzı gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézmények, a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(székhelye: 4024 Debrecen, Nagy Gál István u. 4., továbbiakban: Intézmény), valamint a
Nagysándor József Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola (székhelye: 4031 Debrecen,
Pósa u. 1., továbbiakban: Iskola) átszervezését tervezi.
Az Intézményben az Önkormányzat 2010. szeptember 1-jétıl a közoktatási törvény 30. § (6)
bekezdés szerinti fejlesztı iskolai intézményegységet kíván létesíteni súlyosan és halmozottan
fogyatékos gyermekek részére.
Enyhén értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényő tanulókat elıkészítı szakiskolai 9-10.
évfolyamon jelenleg mind az Iskolában, mind az Intézményben oktatnak. A tervezett
átszervezés után, a 2010/2011. tanévtıl e tanulók elıkészítı szakiskolai nevelése-oktatása
kizárólag az Intézmény feladatává válik, az oktatás helye azonban az Iskola egyik – az
Intézménynek átadásra kerülı, üres férıhelyekkel rendelkezı - épületében lesz. Az Intézmény
azon helyiségeiben, melyekben jelenleg elıkészítı szakiskolai osztályok mőködnek, a
2010/2011. tanévtıl a fejlesztı iskolai feladatokat fogják ellátni.
A tervezett átszervezések következtében az Iskola alaptevékenysége csökken, az Intézmény
alaptevékenysége pedig fejlesztı iskolai nevelés-oktatással bıvül, nı az Intézményben
ellátható legmagasabb tanulólétszám, továbbá az Intézménynek Debrecen, Pósa u. 1. szám
alatt új telephelye lesz a 2010/2011. tanévtıl.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján a tervezett intézményi átszervezések a gyermekek, a tanulók és szüleik
számára aránytalan terhet nem jelentenek, a nevelı-oktató munka, a szakképzés az Iskolában
és az Intézményben az átszervezés után is megfelelı színvonalon végezhetı. A fejlesztı
szakiskola megszervezéséhez a jogszabályi feltételek adottak.
Az Önkormányzatnak az elıkészítı szakiskolai nevelés-oktatás egy telephelyen történı
megszervezésére vonatkozó tervezett intézkedései összhangban vannak a megyei közoktatási
fejlesztési tervben foglaltakkal, mivel a feladatellátást költséghatékonyabban, jobb férıhely-
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kihasználtsággal, gazdaságosabb intézménymőködtetéssel lehet megvalósítani, ugyanakkor a
nevelı-oktató munka eddigi értékei megırizhetıek, a pedagógiai-szakmai munka feltételei
továbbra is megfelelı színvonalúak lesznek.
Az Önkormányzat a fejlesztı szakiskolai intézményegység létesítésével a közoktatási törvény
által elıírt feladat-ellátási kötelezettségének tesz eleget, az intézményegység alapítása
összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben megjelölt célkitőzéssel, mely
szerint a sajátos nevelési igényő gyermeknek, tanulónak különleges gondozás keretében az
állapotának megfelelı gyógypedagógiai, pedagógiai ellátást, nevelést-oktatást kell biztosítani.
2. Az Önkormányzat tervezett intézkedése szerint 2010. július 1. napjával az Irinyi János
Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola (székhelye: 4024 Debrecen, Irinyi u. 1., továbbiakban:
Irinyi Iskola) elnevezéső intézményétıl elvonja a Debrecen, Fokos u. 12. szám alatt található,
elméleti és gyakorlati szakképzési oktatási feladatokat szolgáló ingatlant. Egyúttal
megszünteti az ezen az ingatlanon mőködı telephelyet, mivel a feladatellátás az Irinyi Iskola
székhelyén, valamint a Debrecen, Jerikó u. 17-21. szám alatti telephelyen biztosítható.
Az Önkormányzat 2010. július 1-jétıl elvonja a Mechwart András Gépipari és Informatikai
Szakközépiskola (továbbiakban: Mechwart Iskola) székhelyéül szolgáló 4025 Debrecen,
Széchenyi u. 58. szám alatt található ingatlan 178,55 m2 nagyságú, „oktatói szoba és
tanmőhelyeket kiszolgáló helyiségek” megnevezéső ingatlanrészét.
Az ingatlan, illetve ingatlanrész elvonására azért kerül sor, mert pályázat keretében az
ingatlanon, illetve az ingatlanrészen lévı felépítmények - a szakképzés feltételeinek
korszerősítését eredményezı - felújítására kerül sor, a pályázat megvalósítása után azok újból
az érintett középfokú iskolák használatába kerülnek.
Az ingatlan, illetve ingatlanrész a középfokú iskolák használatából történı elvonása az
intézményi alapító okiratok módosítását teszik szükségessé, ami átszervezésnek minısül.
Az Irinyi Iskolában a szakmastruktúra módosítása miatt megszőnik a logisztikai ügyintézı és
vendéglıs képzés, ugyanakkor az oktatható szakmák köre a tejtermékgyártó szakképesítéssel
bıvül.
A Mechwart Iskolában az informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı szakképesítés
bevezetésére tekintettel a szakképzési évfolyamon oktatható legmagasabb tanulói létszám 35
fıvel történı megemelése szükséges.
Kiegészítésre kerül mindkét intézmény alapító okirata a munkahelyi étkeztetés szakfeladattal
is.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján a tervezett intézkedések a tanulók és szüleik számára aránytalan terhet nem
jelentenek, a nevelı-oktató munka, a szakképzés az Irinyi Iskolában és a Mechwart Iskolában
továbbra is megfelelı színvonalon végezhetı.
A tervezett intézkedések összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011. tanévig szóló
közoktatási fejlesztési tervében meghatározott, a szakképzésre vonatkozó célkitőzésekkel és
feladatokkal, mivel a nevelı-oktatói tevékenység, a szakképzési feladatok ellátása
szakszerően végezhetı az ingatlan, illetve az ingatlanrész elvonása után is az érintett
középfokú iskolákban, a szakképzés feltételeinek korszerősítése, a szakmastruktúrának a
munkaerıpiac igényei szerinti módosítása pedig kiemelt célkitőzés a fejlesztési tervben.
3. Az Önkormányzat a tulajdonában lévı Szoboszlói Úti Általános Iskola (székhelye:
Debrecen, Szoboszlói út 3., továbbiakban: Általános Iskola) ingatlanán lévı, üresen álló
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szolgálati lakás oktatási célú hasznosítását tervezi, tekintettel a megnövekedett tanulólétszám
miatti oktatási helyiség igényre. Ez a tervezett intézkedés az Általános Iskola alapító
okiratának módosítását teszi szükségessé, ami átszervezésnek minısül.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján a tervezett intézményi átszervezés a tanulók és szüleik számára aránytalan
terhet nem jelent, a nevelı-oktató munka az átszervezés után az eddigieknél jobb feltételek
között és színvonalon végezhetı.
A szolgálati lakás átalakítása tantermekké és egyéb oktatási helyiségekké, az Általános Iskola
építményi-tárgyi feltételeinek fejlesztését eredményezi, hozzájárul a megnövekedett
tanulólétszám szakszerő ellátásához. A tervezett intézkedés összhangban van a megyei
közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.
4. Az Önkormányzat tervezett intézkedései szerint egyes közoktatási intézményei esetében
módosítja az oktatható legmagasabb tanulólétszámot, az oktatás célját szolgáló telephelyek
körét, intézmények elnevezését, az ellátandó alaptevékenységét, az oktatható szakképesítések
körét, mőködési körét, illetve elvon intézményektıl az oktatáshoz már nem szükséges
ingatlant, illetve ingatlanrészt. Ezek a tervezett intézkedések az alapító okirat módosítását
teszik szükségessé, ezért átszervezésnek minısülnek.
A Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
(székhelye: 4024 Debrecen, Vár u. 1.) elnevezése Kodály Zoltán Zenemővészeti
Szakközépiskola és Zeneiskola – Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény elnevezésre
módosul, mivel ez pontosabban fejezi ki az intézmény által ellátott oktatási feladatokat. Az új
elnevezés megfelel a jogszabályi elıírásoknak. Továbbá indokolt 1200 fırıl 1300 fıre emelni
az intézmény alapfokú mővészetoktatási intézményegységébe felvehetı legmagasabb
tanulólétszámot az oktatás iránti egyre növekvı tanulói igény miatt.
A Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben
(székhelye: 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.) az oktatható legmagasabb tanulólétszám 550 fıre
történı csökkentésére kerül sor, tekintettel arra, hogy az iskola tanulói létszáma és az
osztályok száma az elmúlt években folyamatosan csökkent.
Az Ady Endre Gimnáziumban (székhelye: 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 1.) a tanulólétszám
és az engedélyezett osztályok számának növekedése miatt indokolt az oktatható legmagasabb
tanulói létszám 785 fıre történı megemelése.
A Könnyőipari Szakközép- és Szakiskolának (székhelye: 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3.)
nincs szüksége a feladatellátáshoz a 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21. szám alatt található 318
m2 területő ingatlanrészre, illetve az ingatlanrészen mőködı telephelyre, ezért indokolt a
telephely megszüntetése, illetve a jelzett ingatlanrész elvonása az intézmény használatában
lévı ingatlanvagyon körébıl.
A Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhelye: 4030 Debrecen, Budai
Ézsaiás u. 8/A., továbbiakban: Baross Iskola) felnıttoktatási tagozata oktatási feladatai
ellátásához már nincs szükség a Baross Iskola kezelésében lévı 5418 hrsz-ú, Debrecen,
Kassai út 25. sz. alatti ingatlan 481,9 m2 hasznos alapterülető ingatlanrészére, ezért az
Önkormányzat a megnevezett ingatlanrész elvonását tervezi. Egyúttal a Baross Iskola 4030
Debrecen, Budai Ézsaiás utca 10. szám alatti telephelyének a címét és az ingatlan helyrajzi
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számát helyesbíti az alapító okiratban. A légtechnikai rendszerszerelı és energiahasznosító
berendezés szerelıje elnevezéső szakképesítések oktatásának bevezetésével módosul az
intézményi szakmastruktúra. Indokolt feltüntetni az alapító okiratban a Baross Iskolában
folytatott emeltszintő szakképzés szakfeladat-számát és elnevezését is.
Tekintettel arra, hogy a Fazekas Mihály Általános Iskola (székhelye: 4025 Debrecen, Vásáry
u. 10.) oktatási feladatai ellátásához már nem szükségesek a 4025 Debrecen, BajcsyZsilinszky u. 31. és a 4025 Debrecen, Simonffy utca 21. szám alatt található telephelyei, ezért
indokolt azokat törölni a feladatellátást szolgáló vagyon körébıl.
A Városi Pedagógiai Szakszolgálat (4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 45) székhelyének
módosítása szükséges, mivel az intézmény a 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 45. szám
alatti épületbıl a 4034 Debrecen, Faraktár u. 65. szám alatti épületbe helyezte át a székhelyét
a megnövekedett feladatai miatti nagyobb helyiségigényre tekintettel.
Módosításra kerül a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (székhelye: 4024
Debrecen, Burgundia u. 1., továbbiakban: Beregszászi Iskola) oktatott szakmastruktúrája,
mivel a fogtechnikus szakképesítés az új Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ)
követelményei szerinti oktatását az intézmény nem fogja végezni. A szakképesítés a régi OKJ
szerinti oktatása felmenı rendszerben megszőnik az intézményben és a jövıben, mint az
iskola profiljához illeszkedı képzést a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképzı
Iskola fogja indítani. A Beregszászi Iskola alapító okiratában módosításra kerül az
intézménybe felvehetı sajátos nevelési igényő tanulók köre is (a megismerı funkciók vagy a
viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı vagy vissza nem vezethetı tartós és
súlyos rendellenességével küzdı tanulók) a jogszabályoknak való teljes körő megfelelés
érdekében.
A Brassai Sámuel Gimnázium és Mőszaki Szakközépiskola (székhelye: 4029 Debrecen,
Víztorony u. 3.) alapító okiratában kiegészül az oktatott szakképesítések köre az intézmény
által oktatott autószerelı és mőszerész szakképesítések új OKJ szerinti, autótechnikus és
mechatronikai technikus ráépülésével, továbbá a telekommunikációs informatikus
szakképesítéssel, mely képzést az intézmény kellı számú jelentkezı esetén indít a következı
tanévben.
Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskolában (székhelye: 4024
Debrecen, Csapó u. 29-35.) a két tanítási nyelvő iskolai oktatás bevezetésével összefüggésben
a nyelvi elıkészítı oktatás befejezıdött, ezért az alapító okiratban az intézmény
alaptevékenységei körébıl a nyelvi elıkészítı oktatás törlése indokolttá vált.
A Péchy Mihály Építıipari Szakközépiskolában (székhelye: 4024 Debrecen, Varga u. 5.)
oktatott mőemlékfenntartó technikus szakképesítés szakmacsoportos besorolása megváltozott,
a mővészet, közmővelıdés, kommunikáció szakmacsoportból átkerült az építész
szakmacsoportba, továbbá a szakképesítés OKJ száma megváltozott. Mindezen változások
indokolttá teszik az intézményi alapító okirat módosítását. Kiegészítésre kerül továbbá az
alapító okirat a munkahelyi étkeztetés szakfeladattal.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában (székhelye: 4027
Debrecen, Vénkert u. 2.) az oktatott szakmastruktúra panziós, falusi vendéglátó
szakképesítéssel bıvül, ez szükségessé teszi az alapító okirat módosítását. Indokolt azonban
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törölni az alapító okiratból a rész-szakképesítéseket, mert azok nappali munkarend szerinti
képzésben – kivéve a sajátos nevelési igényő tanulók szakképzését - nem oktathatók.
A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mővészeti Szakközépiskola (székhelye: 4031 Debrecen,
Holló sétány 6.) alapító okirata módosítását a kortárs-, modern táncos OKJ szerinti
szakképzés bevezetése indokolja.
A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (székhelye: 4026 Debrecen,
Piac u. 8.) esetében az alapító okiratból törlésre kerülnek a rész-szakképesítések, mert azok
nappali munkarend szerinti képzésben – kivéve a sajátos nevelési igényő tanulók
szakképzését - nem oktathatók. Kiegészítésre kerül az alapító okirat a munkahelyi étkeztetés
szakfeladattal.
Módosítani szükséges a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
(székhelye: 4031 Széchenyi u. 60.) és a Rakovszky Dániel Általános Iskola (székhelye: 4029
Debrecen, Rakovszky u. 6.) mőködési körét Debrecen Megyei Jogú Városon kívül HajdúBihar megye közigazgatási területére is.
A Povolny Ferenc Szakképzı Iskola (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 25.) alapító
okiratában módosításra kerül az intézménybe felvehetı sajátos nevelési igényő tanulók köre is
(a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı vagy
vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók) a jogszabályoknak
való teljes körő megfelelés érdekében.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján a tervezett intézményi átszervezések a tanulók és szüleik számára
aránytalan terhet nem jelentenek, a nevelı-oktató munka, a szakképzés az érintett nevelésioktatási intézményekben az átszervezés után is megfelelı színvonalon végezhetı
A tervezett átszervezések a közoktatási feladatok hatékonyabb ellátását szolgálják, így
Debrecen Önkormányzatának az alapító okiratok módosítására vonatkozó intézkedései
összhangban vannak a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal:
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

100/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban:
Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti
kérelmére – a Napközi Otthonos Óvoda (székhelye: 4274 Hosszúpályi, Kossuth u. 3-5.,
továbbiakban: Óvoda) alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítésével és
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egységes óvoda-bölcsıdei tevékenység megkezdésével, valamint cigány nemzetiségi óvodai
intézményegység szervezésével összefüggı - tervezett önkormányzati fenntartói
intézkedésével kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki:
Az önkormányzatok a közoktatási törvény 33. § (14) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. §-ában foglaltak
alapján létrehozhatnak olyan többcélú közoktatási intézményt, amelynek keretei között
megszervezhetık az egységes óvoda-bölcsıdei nevelés feladatai is.
Tekintettel arra, hogy a településen igény van a két, két és fél életévet betöltött gyermekek
napközbeni ellátásának biztosítására az édesanyák munkába állása miatt, az Önkormányzat
2010. szeptember 1. napjától bıvíteni tervezi az Óvoda alaptevékenységét bölcsıdei feladattal
és egységes óvoda-bölcsıdét kíván mőködtetni.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján a tervezett intézményi átszervezés az óvodás gyermekek és szüleik számára
aránytalan terhet nem jelent, az óvodai nevelés az átszervezés után is megfelelı színvonalon
végezhetı. Az egységes óvoda-bölcsıde megszervezéséhez a tárgyi feltételek adottak, illetve
nyertes pályázat révén történı fejlesztés alapján jobb színvonalúak lesznek. A bölcsıdei
ellátáshoz szükséges, jogszabály által elıírt személyi feltételek biztosítását az Önkormányzat
vállalja.
Az Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítése, az egységes óvodabölcsıdei intézményegység mőködtetése összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig
szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal, mivel a tervezett átszervezés révén
Hosszúpályiban a közszolgáltatások lakossági igény szerinti bıvítése a szakmai színvonal
megtartásával, a tárgyi feltételek fejlesztésével és költséghatékony mőködtetéssel valósul
meg.
Az Önkormányzat az Óvodában a roma származású szülık írásban benyújtott
kezdeményezésére a 2008/2009. nevelési évtıl engedélyezte két csoportban a lovári
nemzetiségi nyelven történı óvodai foglalkozásokat, és a kisebbségi óvodai nevelés
irányelvei szerinti óvodai programnak megfelelı óvodai nevelést. Tekintettel az e nevelés
iránti egyre növekvı igényre, az Önkormányzat cigány nemzetiségi óvodai intézményegység
létesítését tervezi a 2010/2011. tanévtıl.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján az Óvodában a tervezett intézményi átszervezés, a cigány nemzetiségi
óvodai intézményegység létesítése az óvodás gyermekek és szüleik számára aránytalan terhet
nem jelent, az óvodai nevelés az átszervezés után is megfelelı színvonalon végezhetı. A
szakértı szükségesnek tartja a nemzetiségi óvodai neveléshez szükséges szakszerő személyi
feltételek teljes körő biztosítását az intézményegység létesítésével egyidejőleg, melyet az
Önkormányzat vállal.
A megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltak szerint támogatandó a kisebbségi óvodai
nevelés, különösen a roma gyerekek esetében az óvoda szocializációs, nevelıszemélyiségfejlesztı funkciójára, hátránykompenzáló szerepére tekintettel.
Az Önkormányzat tervezett intézkedése az intézményegység létesítésére összhangban van a
megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

101/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Kaba Város Önkormányzatának (a továbbiakban:
Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti
kérelmére, a városi közoktatási, közmővelıdési és könyvtári közszolgáltatási feladatokat
ellátó Általános mővelıdési központ létrehozásával összefüggı, tervezett fenntartói
intézkedésérıl a következı szakvéleményt alakítja ki:
Az Önkormányzat a - Kaba, Báránd, Sáp és Tetétlen Települések Közoktatási Intézményi
Társulása (továbbiakban: Társulás) által mőködtetett – Sári Gusztáv Általános és Alapfokú
Mővészeti Iskola (4183 Kaba, Kossuth u. 2., továbbiakban: Iskola), átszervezésével és az
Önkormányzat fenntartásában mőködı Mácsai Sándor Mővelıdési Ház (székhelye: 4183
Kaba, Szabadság tér 9.), valamint Gonda Ferenc Városi Könyvtár (székhelye: 4183 Kaba,
Szabadság tér 5.) intézmények jogutódjaként Általános Mővelıdési Központ (székhelye: 4183
Kaba, Kossuth u. 2., ÁMK) intézménytípust kíván létesíteni 2010. augusztus 1-tıl. Az
Önkormányzat az ÁMK keretében tervezi ellátni a városi közoktatási, közmővelıdési és
közoktatási közszolgáltatási feladatokat, eleget téve a Társulásban vállalt, közoktatással
összefüggı kötelezettségeinek is.
Az átszervezéssel kapcsolatosan támogató véleményt nyilvánítottak Kaba, Báránd, Sáp és
Tetétlen önkormányzatai, valamint érintett iskolai nevelıtestületei, intézményi fórumai.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedések - a városi közoktatási,
közmővelıdési és könyvtári közszolgáltatási feladatokat ellátó ÁMK létrehozása –
megvalósítása esetén a Társulásban résztvevı településeken az általános iskolai nevelésoktatás továbbra is megfelelı színvonalon nyújtható, a tanulók és szüleik számára a tervezett
átszervezés nem okoz aránytalan terhet.
Az Önkormányzat tervezett intézkedései az ÁMK létesítésére vonatkozóan összhangban
vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal,
mivel az átszervezett intézmény keretében a közoktatási, a közmővelıdési és a könyvtári
szolgáltatások költséghatékonyabban biztosíthatók, a rendelkezésre álló személyi, szakmai,
építményi és tárgyi feltételek, erıforrások összehangoltabban, takarékosabban hasznosíthatók.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Kaba Város Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.
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102/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Létavértes Város Önkormányzatának (a továbbiakban:
Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti
kérelmére – a fenntartásában mőködı Városi Napközi Otthonos Óvoda (székhelye: 4281
Létavértes, Árpád tér 19.) székhelyének áthelyezésével és egyes telephelyeinek
megszüntetésével összefüggı - tervezett fenntartói intézkedéseirıl a következı szakvéleményt
alakítja ki:
Az Önkormányzat beruházásában új, a hatályos jogszabályi feltételek szerinti építményi és
tárgyi feltételekkel rendelkezı óvodai épület létesült Létavértes, Debreceni u. 1. szám alatt,
melynek férıhelyein 2010. augusztus 15-tıl elhelyezhetık az Óvoda jelenlegi székhelyén,
valamint a Létavértes Kossuth u. 6. szám, illetve a Létavértes Kossuth u. 19. szám alatti
telephelyeken ellátott óvodás gyermekek. Az Önkormányzat terve szerint az Óvoda székhelye
az új épületbe kerül áthelyezésre ugyanezen idıponttól.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedések végrehajtása esetén az óvodai
ellátás a jelenlegi székhelyrıl, illetve a két telephelyrıl az új, Debreceni u. 1. szám alatti
székhelyre áthelyezésre kerülı gyermekek számára továbbra is megfelelı színvonalon
biztosítható, annak igénybevétele a gyermekeknek és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet.
A Debreceni u. 1. szám alatti épület alkalmas a székhely feladatainak ellátására.
A Városi Önkormányzat által tervezett fenntartói intézkedések költséghatékonyabb
feladatellátást, gazdaságosabb intézménymőködtetést, jobb munkaerı-gazdálkodást tesznek
lehetıvé, emellett a pedagógiai-szakmai munka építményi, tárgyi feltételei az eddigieknél
magasabb színvonalon biztosíthatók, a nevelı-oktató munka eddigi értékei megırizhetık.
A tervezett intézkedések összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló
közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Létavértes Város Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

103/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva Polgár Város Önkormányzatának (továbbiakban:
Önkormányzat) a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti
kérelmére – a Napsugár Óvoda (székhelye: 4090 Polgár, Bessenyei u. 4-5., továbbiakban:
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Óvoda) alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítésével és egységes óvodabölcsıdei tevékenység megkezdésével összefüggı - tervezett fenntartói intézkedésével
kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki:
Az Önkormányzat az Óvoda székhelyén 2010. november 1. napjától bölcsıdei csoportot
kíván indítani, tekintettel a két, két és fél életévet betöltött gyermekek napközbeni ellátása
iránti növekvı lakossági igényre. E tervezett intézkedés az Óvoda egységes bölcsıde-óvodává
történı átszervezését teszi szükségessé, az alapító okiratban az egységes óvodai-bölcsıdei
tevékenység megnevezésével.
Az önkormányzatok a közoktatási törvény 33. § (14) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. §-ában foglaltak
alapján létrehozhatnak olyan többcélú közoktatási intézményt, amelynek keretei között
megszervezhetık az egységes óvoda-bölcsıdei nevelés feladatai is.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján az Óvodában az óvoda-bölcsıdei csoport létesítése, szakszerő
mőködtetésének feltételei biztosítottak. Az Önkormányzat az Óvoda Bessenyei úti épületét
felújítja és bıvíti, 2010. október 30. napjára az egységes óvoda-bölcsıde korszerősített,
szakszerő építményi és tárgyi feltételei teljes körően rendelkezésre fognak állni, nyertes
pályázat alapján történı fejlesztés révén az eddigieknél jobb színvonalúak lesznek. A tervezett
intézményi átszervezés az óvodás gyermekek és szüleik számára aránytalan terhet nem jelent,
az óvodai nevelés az átszervezés után is megfelelı színvonalon végezhetı. A bölcsıdei
ellátáshoz szükséges, jogszabály által elıírt személyi feltételek biztosítását az Önkormányzat
vállalja.
Az Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítése, az egységes óvodabölcsıdei intézményegység mőködtetése összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig
szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal, mivel a tervezett átszervezés révén a városi
közszolgáltatások lakossági igény szerinti bıvítése a szakmai színvonal megtartásával, a
tárgyi feltételek fejlesztésével és költséghatékony mőködtetéssel valósul meg.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Polgár Város Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

104/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, Vámospércs Város Önkormányzatának, valamint Újléta
Község Önkormányzatának a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény
kiadása iránti kérelmeikre, - közoktatási intézményeiknek a Vámospércs-Újléta Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás megszőnése miatt szükségessé váló átszervezésével összefüggı,
tervezett fenntartói intézkedéseikkel kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki:

312.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010/5. szám

A Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartó Társulást (továbbiakban: Társulás)
alkotó Vámospércs Város Önkormányzata és Újléta Község Önkormányzata a társulás 2010.
június 30. napjával való megszüntetésérıl döntöttek.
Erre tekintettel az érintett önkormányzatok közoktatási feladataik ellátását 2010. július 1.
napjától önálló intézmények fenntartásával tervezik.
Vámospércs Város Önkormányzata a kötelezı közoktatási szolgáltatásait két nevelési-oktatási
intézmény – Óvoda (4287 Vámospércs, Iskola u. 4., továbbiakban: Óvoda), illetve Mátyás
Király Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola (székhelye: 4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) –
fenntartásával biztosítja.
Újléta Község Önkormányzata 2010. július 1-jétıl közoktatási feladatait saját fenntartású
óvodában (Újlétai Napköziotthonos Óvoda, székhelye: 4288 Újléta, Magyar u. 16.), illetve
általános iskolában (Újlétai Általános Iskola, székhelye: 4288 Újléta, Magyar u. 15.) tervezi
ellátni.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemények alapján mind Vámospércs Önkormányzata, mind Újléta Önkormányzata tervezett
intézkedései - közoktatási intézmények (óvoda, illetve általános iskola) mőködtetésére saját
fenntartásban - az óvodás gyermekek, az iskolai tanulók és szüleik számára aránytalan terhet
nem jelentenek, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás az átszervezés után is megfelelı
színvonalon végezhetı.
A megyei közoktatási fejlesztési tervben ajánlás található a feladatok társulás keretében való
ellátásának támogatására, amennyiben azt szakmai, költséghatékonysági és más szempontok
indokolják. Tekintettel arra, hogy társulás létrehozása és mőködtetése önkéntes, továbbá a
közoktatási törvény alapján az önkormányzatok maguk választják meg, hogy közoktatási
feladataiknak milyen formában tesznek eleget (intézményfenntartással, megállapodással,
illetve társulásban való részvétellel), a Társulás megszőnése után az érintett önkormányzatok
tervezett intézkedése közoktatási intézmények saját fenntartásban való mőködtetése nem
ellentétes a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.
2010. szeptember 1-jétıl Vámospércs Önkormányzata az Óvoda alaptevékenységét bölcsıdei
feladattal tervezi bıvíteni egységes óvoda-bölcsıde létrehozásával.
Az önkormányzatok a közoktatási törvény 33. § (14) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. §-ában foglaltak
alapján létrehozhatnak olyan többcélú közoktatási intézményt, amelynek keretei között
megszervezhetık az egységes óvoda-bölcsıdei nevelés feladatai is.
A településen jelentkezı, a két, két és fél életévet betöltött gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítása iránti igény az édesanyák munkába állása miatt indokolja, az Óvoda szabad
férıhelyei pedig lehetıvé teszik az Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı
bıvítését és egységes óvoda-bölcsıde mőködtetését.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi
vélemény alapján az Óvodában az óvoda-bölcsıdei csoport létesítése, szakszerő
mőködtetésének feltételei biztosítottak. A tervezett intézményi átszervezés az óvodás
gyermekek és szüleik számára aránytalan terhet nem jelent, az óvodai nevelés az átszervezés
után is megfelelı színvonalon végezhetı.
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Az Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítése, az egységes óvodabölcsıdei intézményegység mőködtetése összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig
szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal, mivel a tervezett átszervezés során
Vámospércsen a közszolgáltatások lakossági igény szerinti bıvítése a szakmai színvonal
megtartásával és költséghatékony mőködtetéssel valósul meg.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Vámospércs Város Önkormányzatát, valamint Újléta
Község Önkormányzatát a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10.

105/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja, hogy az Arany János
Gyermekotthon a Debreceni Hoki Klubbal kötött együttmőködési megállapodás alapján részt
vegyen a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs
tevékenységeinek támogatása” címő TÁMOP 3.2.11/10/1 pályázat megvalósításában.
A közgyőlés a pályázattal kapcsolatosan kijelenti, hogy annak megvalósítása nem járhat az
önkormányzati támogatás növelésével és saját forrás biztosításával.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az intézményvezetıt a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. április 30.

106/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár és Mővelıdési Központ által benyújtott „Nevelési-oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címő TÁMOP 3.2.11/10/1
pályázatokat.
A pályázat összköltsége:
A
megyei
önkormányzat
biztosítandó saját erı:
Pályázati támogatás:

19 000 000 Ft
által

0 Ft
19 000 000 Ft

A közgyőlés a pályázattal kapcsolatosan kijelenti, hogy a fejlesztések megvalósulása nem
járhat az önkormányzati támogatás növelésével.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az intézményvezetıt a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. április 30.
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107/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a Pálfi István Szakképzésszervezési Társulás által benyújtott „A Munkaerıpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi
decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek
fejlesztésére irányuló beruházások támogatására” címő pályázatot.
A pályázat összköltsége:
Pályázati önerı, melyet a Pálfi István
Szakképzés-szervezési Társulás
biztosít:
A megyei önkormányzat által
biztosítandó saját erı:
Pályázati támogatás:

47 675 000,- Ft
7 500 000 ,- Ft

0 Ft
40 175 000,- Ft

A közgyőlés a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
valamint a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium fenntartójaként nyilatkozik,
hogy biztosítani fogja a pályázaton elnyert támogatásból beszerzett eszközök üzembe
helyezésétıl számított legalább 5 évig a folyamatos mőködés feltételeit. Nyilatkozik továbbá,
hogy a pályázat benyújtásának évében, és az azt követı legalább 5 évben jogutód nélkül nem
szervezi át, nem szünteti meg a fenti intézményeket.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázót a megyei közgyőlés döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. április 30.

108/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - figyelemmel a 176/2007. (VI. 29.) MÖK
határozat alapján az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek
biztosítására irányuló közfeladat átadásáról szóló szerzıdésre - az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva egyetért
azzal, hogy a Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
kezdeményezze a lekötött 319 ágy rehabilitációs fekvıbeteg-szakellátási kapacitásból 15 ágy
kapacitás mozgásszervi rehabilitációs fekvıbeteg-kapacitássá (0901R0105-ös finanszírozási
kód, 2202-es szakmakód) történı átcsoportosítását.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az ügyvezetıt a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Dr. Lampé Zsolt, a Kenézy Kórház Rendelıintézet
Egészségügyi Szolgáltató NKft. ügyvezetıje
2010. május 5., a közgyőlési határozat megküldésére
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109/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat
2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet 3/d. mellékletében a
Hajdú-Bihar megyében területi kisebbségi önkormányzattal rendelkezı kisebbségek (cigány,
román) életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatására elkülönített
9 millió Ft-ot a feladat koordinálását végzı – pályázati eljárás lefolytatását követıen
kiválasztott – civil szervezet részére biztosítja.
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételére, a
pályázati eljárás lefolytatására, az eljárást lezáró döntés meghozatalára, az ehhez szükséges
intézkedések megtételére.
A közgyőlés felkéri az Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottságot, hogy a
beérkezı pályázatokat véleményezze és tegyen javaslatot a közgyőlés elnökének a döntésre.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 10. a pályázati felhívás közzététele
2010. június 15. a pályázati eljárás befejezése

Melléklet a 109/2010. (IV. 30.) MÖK határozathoz
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
PÁLYÁZATOT HÍRDET
1. A pályázat célja
Hajdú-Bihar megyében területi kisebbségi önkormányzattal rendelkezı kisebbségek (cigány,
román) életkörülményeinek fejlesztését célzó, kultúrájuk, hagyományaik megırzését segítı
szakmai programok megvalósítása érdekében, a programok koordinálását végzı civil
szervezet kiválasztása.
2. Pályázók köre
Hajdú-Bihar megyei székhellyel rendelkezı, megyei illetékességő társadalmi szervezetek,
amelyek alapszabályában valamely kisebbség érdekeinek képviselete szerepel.
3. A rendelkezésre álló keretösszeg
A program támogatására rendelkezésre álló összeg forrása a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat 2010. évi költségvetése.
Az összeg a program koordinálását végzı társadalmi szervezet részére kerül átadásra,
melynek közremőködésével a Hajdú-Bihar megyében területi kisebbségi önkormányzattal
rendelkezı kisebbségek részére a következı szolgáltatások biztosíthatóak:
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térségi együttmőködések kialakítása, projektek generálása, együttmőködések kialakítása,
közös
programok
szervezése,
lebonyolítása
nemzetiségi
szervezetekkel,
önkormányzatokkal,
hagyományápolást (oktatás, kultúra, kisebbségi anyanyelv ápolása megırzése,
gyarapítása) célzó programok támogatása,
elıadások szervezése a kisebbségi létrıl, aktuális kérdésekrıl intézmények részére,
a kisebbségek helyzetének javítását szolgáló pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése,
ezekrıl az érintettek tájékoztatása,
a megyében élı kisebbségek számára állandó ügyfélszolgálat, jogsegély szolgálat,
tanácsadás mőködtetése,
urbanizációs, hitéleti tevékenység, kulturális települési programok támogatása,
prevenciós programok (pl.: közbiztonsági fórum, egészségmegırzı tanácsadás különbözı
szőrésekkel), számítógép-kezelıi képzés, közigazgatási, ügyintézési ismeretek képzés,
valamint pályázatírási, álláskeresési, pályaorientációs, kommunikációs, közösségfejlesztı
tréning szervezése,
kisebbségi nap szervezése, valamint olyan személyek és szervezetek tevékenységének
elismerése, akik az adott évben a legtöbbet teszik a kisebbségek társadalmi helyzetének
javításáért.

4. A pályázaton igényelhetı támogatás formája
Vissza nem térítendı támogatás, melynek folyósítására kizárólag pénzintézetnél nyitott
számlára, banki átutalással kerül sor.
5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívás
szerint hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, az eredeti
példány minden oldalát aláírva és az egyéb elıírt dokumentumok (mellékletek) becsatolásával
kell benyújtani.
A pályázati adatlap a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati
Fıosztályán szerezhetı be (4024 Debrecen, Piac u. 54.) vagy a www.hbmo.hu Internetes
oldalról letölthetı.
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, ajánlott küldeményként
kell a következı címre küldeni: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése (4024
Debrecen, Piac u. 54.)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Kisebbségi pályázat 2010.”
6. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtási, ill. postára adási határideje: 2010. június 1. (kedd)
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A beérkezést követıen a pályázatok érvényességének ellenırzésére kerül sor a következı
szempontok szerint:
- a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
- a pályázati adatlap kitöltésének megfelelısége,
- a pályázati célnak való megfelelıség vizsgálata,
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- az elıírt mellékletek becsatolása.
Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott
feltételeknek.
8. Hiánypótlás
A pályázat kiírója hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetıséget. A hiánypótlás
teljesítésére, annak kézhezvételétıl számított 5 nap áll rendelkezésre. A nem megfelelıen
hiánypótolt pályázatok elutasításra kerülnek. Amennyiben a pályázó nem pótolta a
hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon,
határidıben tett eleget a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.
Hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázat határidın túl érkezett, vagy ha az adatlap alapján a
pályázó szervezet nem azonosítható egyértelmően (ide értve az olvashatatlan kitöltést is).
9. Az elbírálás szempontrendszere
A pályázatok elbírálása a következı szempontok szerint történik:
- A szervezet tevékenységének illeszkedése a kisebbségi közösség szükségleteihez és
annak közvetlen hatása a kisebbség életére.
- A szervezet tevékenységének illeszkedése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény által biztosított jogokhoz.
- Az intézmény, szervezet újszerősége és mintaértéke más kisebbségi közösségek
számára.
Az elbírálásnál elınyt élveznek azok a szervezetek, amelyek az elmúlt 3 évben végzett
tevékenységük részletes bemutatásával igazolják, hogy a pályázati célhoz hasonló
tevékenységet folytattak.
A pályázat kiírója a pályázat elbírálása során összességében a legkedvezıbb, megalapozott
pályázat mellett dönt.
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
- a kitőzött idıpontig nem érkezik pályázat,
- a beérkezett pályázatok egyike sem felel meg a felhívás vagy a pályázatra vonatkozó
más elıírásnak.
10. Az elbírálás módja
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke bírálja el az
Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság véleményezését követıen.
A pályázat elbírálója fenntartja magának a jogot, hogy egyik pályázóval se kössön támogatási
szerzıdést és ilyen módon minısítse a pályázatot eredménytelennek.
A pályázat eredménye www.hbmo.hu Internetes oldalon lesz megismerhetı.
11. Támogatás igénybevétele
A sikeresen pályázó szervezettel a megyei önkormányzat támogatási szerzıdést köt.
Debrecen, 2010. április 30.
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110/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a
TIOP 2.2.2/08/2F kódszámmal meghirdetett "A sürgısségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken
belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatása" címő felhívásra benyújtott a
„Kenézy Kórház Rendelıintézetben mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése
céljából” címő nyertes pályázatában (pályázati azonosító: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016) az
önerıt biztosító szervezet megnevezését a következıre módosítja:
„Pályázat összköltsége:
A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. által biztosított saját erı:
Pályázati támogatás összege:

521.734.832,- Ft
63.912.517,- Ft
457.822.315,- Ft”

A közgyőlés vállalja, hogy a saját erı összegét:
- mindaddig rendelkezésre tartja, amíg azt a Kenézy Kórház Nkft. az önkormányzat
számára átutalja és
- kizárólag a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016 azonosító számú pályázatban és módosításaiban
rögzített tevékenységek pénzügyi teljesítésére használja fel.
2. A közgyőlés egyetért a határozat 1. pontja szerinti pályázathoz kapcsolódóan az önerı
biztosításáról szóló megállapodás megkötésével a Kenézy Kórház Nkft-vel.
A közgyőlés e határozatával a 40/2010. (II. 12.) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.
A közgyőlés felkéri elnökét a módosításhoz szükséges dokumentumok, valamint a határozat
2. pontja szerinti megállapodás aláírására és a Közremőködı Szervezet részére történı
megküldésére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. május 15.

111/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a helyi önkormányzatok által
fenntartott múzeumok 2010. évi szakmai támogatásáról szóló 11/2010. (III. 11.) OKM
rendelet alapján, a fenntartásában mőködı Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága
vidéki szervezeti egységeként mőködı Bocskai István Múzeumban megvalósítandó
fejlesztések céljából pályázat benyújtását, melyhez a következık szerint biztosít támogatást:
A pályázat összköltsége:
A
megyei
önkormányzat
biztosítandó saját erı:
Pályázati támogatás:

58 854 680 Ft
által

5 885 468 Ft
52 969 212 Ft

A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010. (II. 12.) HBMÖK rendelet
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja.
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A közgyőlés a pályázattal kapcsolatosan megállapítja, hogy a fejlesztések megvalósulása nem
járhat létszámbıvítéssel és az önkormányzati támogatás növelésével.
A közgyőlés felkéri elnökét a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. április 30.

112/2010. (IV. 30.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Kenézy Kórház Rendelıintézet
Nonprofit Kft. „Mozgásszervi rehabilitáció fejlesztése a debreceni Kenézy Kórházban” címő
pályázatának benyújtásával az ÉAOP-4.1.2/C kódszámmal meghirdetett „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” címő pályázati felhívásra.
A pályázat összköltsége:
A Kenézy Kórház NKft által
biztosítandó saját erı:
Igényelt pályázati támogatás:

813 038 803 Ft
81 303 803 Ft
731 734 223 Ft

A közgyőlés hozzájárul a megyei önkormányzat tulajdonát képezı, a debreceni ingatlannyilvántartásban a 19054 helyrajzi számú, Debrecen, Bartók Béla út 2-26. sz. alatti ingatlanon
megvalósításra tervezett - a Rehabilitációs osztályt és 3 830 m2 összterületet érintı - a
Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. „Mozgásszervi
rehabilitáció fejlesztése a debreceni Kenézy Kórházban” címő pályázatának benyújtásához,
annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések
aktiválásához.
A közgyőlés megállapítja, hogy a beruházásnak az ingatlant érintı része a megyei
önkormányzat tulajdonában álló épület értékét növeli, az ingatlan tulajdonjogi helyzetében
változást nem eredményez, míg a gyógyítást szolgáló eszközök, berendezések a pályázó
tulajdonába kerülnek.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a pályázati dokumentáció részét képezı tulajdonosi
nyilatkozat aláírására.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. április 30., a nyilatkozat aláírására
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS
ELNÖKE
Tárgyalja:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

JELENTÉS
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
a közgyőlés 2010. április 30-ai ülésére
I.
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:

17/2009. (I. 30.) MÖK és a 312/2009. (XI. 27.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 17/2009. (I.30.) MÖK határozat alapján
pályázatot nyújtott be a VÁTI Közös Szakmai Titkárság által kiírt Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttmőködési Programra (HURO/0801) „Kaland, pihenés, szórakozás” –
Hajdú-Bihar megye és Bihor megye turisztikai kínálatának népszerősítése címmel. A pályázat
költségvetése (forrásösszetétele) a 312/2009. (XI.27.) MÖK határozattal módosult.
A pályázat támogatásban részesült, (az ERFA Támogatási Szerzıdés száma:
HURO/0801/155, a Társfinanszírozási támogatási szerzıdés száma: TF/HURO/0801/155/01)
a Fejlesztési Fıosztályon megismerhetı.
200/2009. (V. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 200/2009. (V.29.) MÖK határozat
alapján pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt A
Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatai - Önkormányzati Fejlesztések Támogatása
Területi Kötöttség Nélkül Elıirányzatra (CÉDE) pályázati felhívásra „Kós Károly Mővészeti
Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása” címmel.
A pályázat támogatásban részesült, a Támogatási Szerzıdés (száma: 090001209 D) a
Fejlesztési Fıosztályon megismerhetı.
201/2009. (V. 29.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 201/2009. (V.29.) MÖK határozat
alapján pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt A
Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatai - Önkormányzati Fejlesztések Támogatása
Területi Kötöttség Nélkül Elıirányzatra (CÉDE) pályázati felhívásra „Dr. Molnár István
Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon belsı felújítása”
címmel.
A pályázat támogatásban részesült, a Támogatási Szerzıdés (száma: 090001309 D) a
Fejlesztési Fıosztályon megismerhetı.
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271/2009. (XI. 27.) MÖK határozat
Az önkormányzat a 223/2009. (IX. 11.) MÖK határozatában foglaltaknak megfelelıen, a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános iskola és kollégium, valamint a 224/2009.
(IX. 11.) MÖK határozatában foglaltak alapján a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és
Kollégium létszámcsökkentéseihez kapcsolódó, az önkormányzatok számára biztosított
egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázatot benyújtotta, és a hozzá
szükséges nyilatkozatokat csatolta.
282/2009. (XI. 27.) MÖK határozat
A közgyőlés felhatalmazta elnökét a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjérıl
szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletének 6. § (3) bekezdése szerinti, IRS
ügylet lebonyolítására irányuló versenyeztetési eljárás lefolytatására, az önkormányzat által
kibocsátott kötvény kamatkockázatának csökkentése érdekében.
A megyei önkormányzat érdekeinek nem megfelelı ajánlatok miatt azonban az eljárás
eredménytelenné nyilvánítására került sor.
Az ismételten ajánlattételre felkért pénzintézetekkel folytatott tárgyalások eredményeképpen
megállapításra került, hogy a jelen gazdasági feltételek mellett a kamatcsere ügylet várható
bizonytalan hozamára való tekintettel, a kibocsátott kötvény fix kamatozásúra való cserélése,
a pályázat megismételt kiírása – a jelenlegi pénzpiaci körülmények között - nem indokolt.
316/2009. (XI. 27.) MÖK határozat
A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. „Akadálymentesítés a Bihari Szociális
Szolgáltató Nonprofit Kft. Derecske Morgó tanyai épületében” címő pályázat nem részesült
támogatásban.
38/2010. (II. 12.) MÖK határozat
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. által benyújtott „Akadálymentesítés a
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. mikepércsi fióktelepén” címő pályázat
támogatásban részesült. A szükséges önerı biztosítására a pályázat pénzügyi ütemezése
alapján kerül sor.
39/2010. (II. 12.) MÖK határozat
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. által benyújtott „Akadálymentesítés a
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánás Magyar utca 46. szám alatti
telephelyén” címő pályázat támogatásban részesült. A szükséges önerı biztosítására a
pályázat pénzügyi ütemezése alapján kerül sor.
40/2010. (II. 12.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a
TIOP 2.2.2/08/2F kódszámmal meghirdetett "A sürgısségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken
belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatása" címő kiírásra benyújtott a
„Kenézy Kórház Rendelıintézetben mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése
céljából” címő pályázat támogatásban
részesült, a Támogatási Szerzıdés
(száma: TIOP-2.2.2-08/2-2009-0016) a Fejlesztési Fıosztályon megismerhetı.
49/2010. (III. 26.) MÖK határozat
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosítására vonatkozó
beadvány a Cégbíróságra a közgyőlés határozatának megfelelı tartalommal benyújtásra
került.

322.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010/5. szám

51/2010. (III. 26.) MÖK határozat
Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, valamint határırizeti rendjérıl szóló
beszámoló elfogadására vonatkozó határozat a megyei valamint az országos rendırfıkapitány részére megküldésre került.
52/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámoló
elfogadásáról szóló határozat megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetıje részére.
54/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A határozat, melyben a megyei közgyőlés hozzájárult a megyei önkormányzat és Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı Debrecen, Bethlen u. 11-17. szám
alatti társasházi ingatlan jelzálogjoggal történı megterheléséhez, megküldésre került
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. részére tájékoztatás és a
szükséges intézkedések megtétele céljából.
55/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Hajdúsági Múzeum mőködtetésére vonatkozó Együttmőködési megállapodás aláírás
céljából megküldésre került Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére.
56/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Karacs Ferenc Múzeum mőködtetésére vonatkozó Együttmőködési megállapodás aláírás
céljából megküldésre került Püspökladány Város Önkormányzata részére.
57/2010. (III. 26.) MÖK határozat
Az alapítványok támogatásáról szóló határozat alapján elkészített támogatási szerzıdések
megküldésre kerültek az érintett alapítványoknak.
59/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A határozat, melyben a megyei közgyőlés a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés módosításáról és évközi
vagyonmérleg készítésének elrendelésérıl döntött, megküldésre került a társaság részére a
szükséges intézkedések megtétele céljából.
60/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A határozat, melyben a megyei közgyőlés a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és
Ingatlanhasznosító Kft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés módosításáról és évközi
vagyonmérleg készítésének elrendelésérıl döntött megküldésre került a társaság részére a
szükséges intézkedések megtétele céljából.
61/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A határozat, melyben a megyei közgyőlés a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés alapján a hosszú lejáratú
kötelezettségébıl a bevételekben meg nem térüli elszámolt értékcsökkenés összegének
elengedésérıl döntött megküldésre került a társaság részére a szükséges intézkedések
megtétele céljából.
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62/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A határozat, mellyel a megyei közgyőlés a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánította, megküldésre került
a pályázó részére. A pályázati biztosíték 2010. április 8-án visszafizetésre került.
64/2010. (III. 26.) MÖK határozat
Kötvény kibocsátásból származó, ideiglenesen szabad pénzeszközök opciós devizaügyleteket
tartalmazó betéti konstrukcióba történı befektetése kapcsán a Raiffeisen Bank Zrt által
küldött szerzıdések a megyei önkormányzat részérıl aláírásra kerültek.
65/2010. (III. 26.) MÖK határozat
Kötvény kibocsátásból származó, ideiglenesen szabad pénzeszközök opciós devizaügyleteket
tartalmazó betéti konstrukcióba történı befektetése kapcsán a Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Zrt. által küldött szerzıdések a megyei önkormányzat részérıl aláírásra kerültek.
66/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképzı, Közgazdasági
Szakközépiskola és Szabó Pál Kollégium szakmastruktúrájának módosításával összefüggı
tervezett fenntartói intézkedéssel kapcsolatos, a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített
szakvélemény megküldésre került Berettyóújfalu Város Önkormányzatának.
67/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvodában az egységes óvoda-bölcsıdei
tevékenység megszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésre vonatkozó, a
megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény megküldésre került Nagyrábé
Nagyközség Önkormányzatának.
68/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. II. félévi költségvetési elıirányzatainak
módosítására vonatkozó 1/2010. (II. 11.) számú társulási tanácsi határozattal egyetértı
közgyőlési határozat megküldésre került a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás
elnökének.
69/2010. (III. 26.) MÖK határozat
70/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi költségvetését elfogadó
2/2010. (II. 11.) számú társulási tanácsi határozattal egyetértı, valamint a Társuláshoz
befizetett fejlesztési támogatások elosztását jóváhagyó 3/2010. (II. 11.) számú társulási
tanácsi határozattal egyetértı közgyőlési határozat megküldésre került a Társulás elnökének.
72/2010. (III. 26.) MÖK határozat
73/2010. (III. 26.) MÖK határozat
74/2010. (III. 26.) MÖK határozat
75/2010. (III. 26.) MÖK határozat
76/2010. (III. 26.) MÖK határozat
77/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, a Bocskai István Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapító okiratainak módosításáról szóló határozatok, valamint
az egységes szerkezető alapító okiratok az intézményvezetık részére megküldésre kerültek.
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A változás-bejelentési lapok a szükséges mellékletekkel a Magyar Államkincstár felé
megküldésre kerültek.
78/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Heves Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási feladat-ellátási megállapodás
módosítása a Heves Megyei Közgyőlés elnökének aláírás céljából megküldésre került.
79/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött közoktatási feladat-ellátási
megállapodás módosítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyőlés elnökének aláírás
céljából megküldésre került.
80/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Bihari Szociális Szolgáltató NKft-vel kötött együttmőködési megállapodás egységes
szerkezetbe foglalása a határozatban foglalt módosításokkal aláírásra került.
81/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatására fordítandó saját erırıl
rendelkezı határozat a Méliusz Központ és a Magyar Államkincstár részére megküldésre
került.
82/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága számára a „Nevelési-oktatási intézmények
tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címő felhívásra
benyújtott pályázat támogatásáról szóló határozat az intézmény részére megküldésre került.

II.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 4. számú melléklete 3.
pontja, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 158/2009. (V. 29.) MÖK határozatával
elfogadott Közbeszerzési Szabályzata 9.1. pontja alapján tájékoztatom a közgyőlést, hogy a
megyei önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve – az eljárások megindításának
idıpontja, valamint a becsült értékek tekintetében - módosításra került.
(A közbeszerzési tervben a félkövérrel szedett szövegrész módosul.)

Debrecen, 2010. április 22.

Rácz Róbert
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása

A közbeszerzés tárgya

Becsült
érték
(nettó, M
Ft)

CPV kód

Az eljárás
Irányadó
Tervezett
megindításána
eljárásrend eljárási típus
k idıpontja

Megjegyzés

I. Árubeszerzés
A
Hajdú-Bihar
Megyei
Önkormányzat
és
intézményei
részére hajtó- és kenıanyagok
beszerzése

27 M

09.13.20.00-3

nemzeti

általános
egyszerő

„A Déri Múzeum modernizálása a
régió
európai
örökségének
bemutatása
céljából”
címő
pályázathoz
[azonosítószáma:
ÉAOP-2.1.1/C-2008-0004]
kapcsolódóan eszközök beszerzése
(vitrinek, posztamensek, paraván
rendszer)

6,35 M

39.13.30.00-3

nemzeti

általános
egyszerő

A közbeszerzési eljárás kiírására a
2010. november Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdés
alkalmazása mellett kerül sor.

„A Déri Múzeum modernizálása a
régió
európai
örökségének
bemutatása
céljából”
címő
pályázathoz
[azonosítószáma:
ÉAOP-2.1.1/C-2008-0004]
kapcsolódó eszközök beszerzése
(multimédiás eszközök, audio guide)

7,47 M

32.32.20.00-6

nemzeti

általános
egyszerő

A közbeszerzési eljárás kiírására a
2010. november Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdés
alkalmazása mellett kerül sor.

2010. április

A fedezetet a megyei önkormányzat
2010. évi költségvetési rendelete
tartalmazza. A szerzıdés 1 év
idıtartamra kerül megkötésre.
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A közbeszerzés tárgya

Becsült
érték
(nettó, M
Ft)

CPV kód

Az eljárás
Irányadó
Tervezett
megindításána
eljárásrend eljárási típus
k idıpontja

„A Déri Múzeum modernizálása a
régió
európai
örökségének
bemutatása
céljából”
címő
központosítot verseny újra
pályázathoz
[azonosítószáma: 1,887 M 30.20.00.00-1
t
indítása nélkül
ÉAOP-2.1.1/C-2008-0004]
kapcsolódó informatikai eszközök
beszerzése
A
TIOP-2.2.2/08/2-2009-0016
programra benyújtott „SO1 szintő
Sürgısségi Osztály fejlesztése a
debreceni
Kenézy
Kórház 99,34 M 33.10.00.00-1
Rendelıintézetben” c. pályázattal
összefüggésben gépek és mőszerek
beszerzése
Magyarország-Románia
Határon
átnyúló Operatív Program keretében
a „Digitális közkincs” pályázattal
összefüggésben eszközök beszerzése
A Hivatal részére
szoftverlicencek,
vírusvédelem,
beszerzése

különbözı
illetve
spamszőrés

44,9 M

30.20.00.00-1

9M

48.00.00.00-8

közösségi

nyílt

nemzeti

általános
egyszerő

központosítot a verseny újra
t
indítása nélkül

2010/5. szám

Megjegyzés

A közbeszerzési eljárás kiírására a
Az igény
Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdés
felmerülésekor
alkalmazása mellett kerül sor.

2010. június

A közbeszerzési eljárás kiírására a
Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdés
alkalmazása mellett kerül sor.

2010. április

A közbeszerzési eljárás kiírására a
Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdés
alkalmazása mellett kerül sor.

A fedezetet a megyei önkormányzat
Az igény
2010. évi költségvetési rendelete
felmerülésekor
tartalmazza.

II. Építési beruházás
Az Észak-alföldi Operatív Program
ÉAOP-2.1.1./C pályázati kiírásra
471,1 M
benyújtott pályázat alapján a Déri
Múzeum felújítása

45262700-8

nemzeti

általános
egyszerő

A közbeszerzési eljárás kiírására a
Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére
2010. február 5. tekintettel feltételesen kerül sor. A
szerzıdés csak a pályázat nyertessége
esetén lép hatályba.

2010/5. szám

A közbeszerzés tárgya

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Becsült
érték
(nettó, M
Ft)

CPV kód

Az Észak-alföldi Operatív Program
ÉAOP-4.1.5.
pályázati
kiírásra
benyújtott pályázat alapján a Bocskai
25,04 M 45.45.31.00-8
István Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola
és
Kollégium
akadálymentesítése
A
TIOP-2.2.2/08/2-2009-0016
programra benyújtott „SO1 szintő
Sürgısségi Osztály fejlesztése a
debreceni
Kenézy
Kórház 248,1 M 45.26.27.00-8
Rendelıintézetben” c. pályázattal
összefüggésben
a
kivitelezı
kiválasztása

Az eljárás
Irányadó
Tervezett
megindításána
eljárásrend eljárási típus
k idıpontja

nemzeti

általános
egyszerő

nemzeti

általános
egyszerő

nemzeti

általános
egyszerő

327.

Megjegyzés

2010. április

A közbeszerzési eljárás kiírására a
Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére
tekintettel feltételesen kerül sor.

2010. május

A közbeszerzési eljárás kiírására a
Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdés
alkalmazása mellett kerül sor.

2010. március

A fedezetet a megyei önkormányzat
2010. évi költségvetési rendelete
tartalmazza. A szerzıdés 1+1 év
idıtartamra kerül megkötésre.

2010. április

A fedezetet a megyei önkormányzat
2010. évi költségvetési rendelete
tartalmazza.
A szerzıdés 2+2 év idıtartamra kerül
megkötésre.

III. Szolgáltatás-megrendelés
A "Hajdú-Bihar 2028" elnevezéső
kötvény kibocsátásából származó
bevétellel kapcsolatos tevékenységek
(tanácsadás,
kockázatkezelés,
folyamatos monitoring) ellátása
A megyei önkormányzat hivatala és
intézményei munkavállalói részére
foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás nyújtása

16 M

27 M

79.41.20.00-5

85.14.70.00-1

nemzeti

általános
egyszerő

328.

A közbeszerzés tárgya

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Becsült
érték
(nettó, M
Ft)

CPV kód

Magyarország-Románia
Határon
átnyúló Operatív Program keretében
„Települési,
térségi
szintő
szervezetek felkészítése értékteremtı
gazdaság- és társadalomfejlesztési
23,429 M 80.50.00.00-9
programok és együttmőködések
megvalósítására (HURO/0801/113)”
pályázattal összefüggésben képzési,
oktatási és tanácsadási szolgáltatás
biztosítása
Magyarország-Románia
Határon
átnyúló Operatív Program keretében
„Települési,
térségi
szintő
szervezetek felkészítése értékteremtı
gazdaság- és társadalomfejlesztési 0,657 M 79.34.20.00-3
programok és együttmőködések
megvalósítására (HURO/0801/113)”
pályázattal
összefüggésben
nyilvánosság biztosítása
Magyarország-Románia
Határon
átnyúló Operatív Program keretében
a „Digitális közkincs” pályázattal
5,116 M 79.34.20.00-3
összefüggésben
kommunikációs
tevékenységek
beszerzése,
nyilvánosság biztosa

Az eljárás
Irányadó
Tervezett
megindításána
eljárásrend eljárási típus
k idıpontja

nemzeti

nemzeti

nemzeti

általános
egyszerő

általános
egyszerő

általános
egyszerő
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Megjegyzés

2010. április

A közbeszerzési eljárás kiírására a
Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdés
alkalmazása mellett kerül sor.

2010. július

Az eljárás becsült értéke nem éri el a
közbeszerzési értékhatárt, azonban az
egybeszámítási szabály alkalmazására
[Kbt. 40. § (2) bekezdése] tekintettel
szükséges a közbeszerzés kiírása. A
közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt.
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása
mellett kerül sor.

2010. május

Az eljárás becsült értéke nem éri el a
közbeszerzési értékhatárt, azonban az
egybeszámítási szabály alkalmazására
[Kbt. 40. § (2) bekezdése] tekintettel
szükséges a közbeszerzés kiírása. A
közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt.
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása
mellett kerül sor.
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A közbeszerzés tárgya

A
TIOP-2.2.2/08/2-2009-0016
programra benyújtott „SO1 szintő
Sürgısségi Osztály fejlesztése a
debreceni
Kenézy
Kórház
Rendelıintézetben” c. pályázattal
összefüggésben a nyilvánosság
biztosítása
A
TIOP-2.2.2/08/2-2009-0016
programra benyújtott „SO1 szintő
Sürgısségi Osztály fejlesztése a
debreceni
Kenézy
Kórház
Rendelıintézetben” c. pályázattal
összefüggésben mőszaki ellenır
kiválasztása

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Becsült
érték
(nettó, M
Ft)

5,6 M

3M

CPV kód

79.34.20.00-3

71356100-9

Az eljárás
Irányadó
Tervezett
megindításána
eljárásrend eljárási típus
k idıpontja

nemzeti

nemzeti

általános
egyszerő

általános
egyszerő

„A Déri Múzeum modernizálása a
régió
európai
örökségének
bemutatása
céljából”
címő
pályázathoz
[azonosítószáma: 4,976 M 79.34.20.00-3
ÉAOP-2.1.1/C-2008-0004]
tájékoztatás
és
kapcsolódó
nyilvánosság biztosítása

nemzeti

általános
egyszerő

Rendszergazdai feladatok ellátása
A Megyei Önkormányzat részére
folyószámla-hitel nyújtása

33,6 M

72.51.41.00-2

nemzeti

általános
egyszerő

20 M

66.11.30.00-5

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos

329.

Megjegyzés

2010. március

Az eljárás becsült értéke nem éri el a
közbeszerzési értékhatárt, azonban az
egybeszámítási szabály alkalmazására
[Kbt. 40. § (2) bekezdése] tekintettel
szükséges a közbeszerzés kiírása. A
közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt.
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása
mellett kerül sor.

2010. május

Az eljárás becsült értéke nem éri el a
közbeszerzési értékhatárt, azonban az
egybeszámítási szabály alkalmazására
[Kbt. 40. § (2) bekezdése] tekintettel
szükséges a közbeszerzés kiírása. A
közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt.
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása
mellett kerül sor.

Az eljárás becsült értéke nem éri el a
közbeszerzési értékhatárt, azonban az
egybeszámítási szabály alkalmazására
[Kbt. 40. § (2) bekezdése] tekintettel
2010. április
szükséges a közbeszerzés kiírása. A
közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt.
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása
mellett kerül sor.
A szerzıdés 4 év idıtartamra kerül
2010. szeptember
megkötésre.
2010. szeptember

A tárgyalás a folyószámla-vezetı
pénzintézettel kerül lefolytatásra.

330.

A közbeszerzés tárgya

Pályázatírási és projektmenedzseri,
illetve kiegészítı projektmenedzseri
tevékenység ellátása tárgyú keretmegállapodásos eljárás második
részét képezı írásbeli konzultációk

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Becsült
érték
(nettó, M
Ft)

CPV kód

a pályázati
kiírások
79.42.10.00-1
ismeretébe
n

2010/5. szám

Az eljárás
Irányadó
Tervezett
megindításána
eljárásrend eljárási típus
k idıpontja

közösségi

írásbeli
konzultáció

Megjegyzés

A fedezetet a megyei önkormányzat
Az igény
2010. évi költségvetési rendelete
felmerülésekor
tartalmazza.

IV. Építési koncesszió

-

-

-

-

-

-

V. Szolgáltatási koncesszió

-

-

-

-

-

-

