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132/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 2006. évi
– a határozat melléklete szerinti - közhasznúsági jelentését elfogadja.
A közgyűlés a közalapítvány 2006. évi beszámolóját 18.043 E Ft eszköz és forrásoldallal,
0 E Ft vállalkozási és -75 E Ft közhasznú eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. június 15.
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18561359-1-09
Adószám

" MUNKÁCSY - TRILOGIÁÉRT" KÖZ ALAPÍTVÁNY
4024. Debrecen Piac u. 54. Sz.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsitett éves beszámolója
2006. ÉV

Debrecen, 2007.május 02.
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18561359-1-09
Adószám

" A MUNKÁCSY - TRILÓGIÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
4024. Debrecen Piac u. 54. Sz.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2006. ÉV
adok e. Ft-ban
Sor-

A tétel megtnevezése

Előző év

Előző évek

szám
a

b
1. A. Befektetett eszközök (2-5.sorok)
2.

Tárgy év

helyesbitése
c

d

16947

e
0

16947

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT EZSKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE
6. B. Forgósezközök (7-10. Sorok)
7.

I. KÉSZLETEK

8. II. KÖVETELÉSEK

16947

16947

0

0

1131

0

1096

923

923

6

6

202

167

9. III ÉRTÉKPAÍROK
10. IV PÉNZESZKÖZÖK
11. C. Aktív időbeli elhatárosáok
12. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11.sor)

18078

0

18043

13. D. Saját tőke (14-19 sorok)

18078

0

18003

14.

I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS /EREDMÉNY

2000

2000

16040

16078

38

-75

0

0

16. III- LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek (22-23 sorok)

0

0

40

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23. II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

40

24. G. Passziv időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK (PŐASSZIVÁK) ÖSSZESEN

18078

0

Debrecen, 2007. Május 02.
………………………………….
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18561359-1-09
Adószám

" A MUNKÁCSY - TRILÓGIÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
4024. Debrecen Piac u. 54. Sz.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2006 ÉV
adok e. Ft-ban
Sor-

A tétel megtnevezése

Előző év

Előző évek

szám

Tárgy év

helyesbitése

a

b

c

d

e

1. A. Összes közhaszn tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

113

0

32

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

112

0

32

3.

a.) Alapitótól

4.

b.) központi költségvetésből

5.

c.) helyi önkormányzattól

6.

d.) egyéb, ebből 1 %………………

0

0

0

112

32

0

0

10. 5. Egyéb bevétel

1

0

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

7. 2. Pályázati uton elnyeert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9. 4. Tagdíjbl származó bevétel

12. C. Összes bevétel (A+B)

113

0

32

13. D. Közhasznú tevékenység ráforditásai

75

0

107

14. 1. Anyagjellgű ráforditások

75

107

0

0

15. 2.Személyi jellegű ráforditások
16. 3.Értékcsökenési leirás
17. 4. Egyéb ráfordítás
18. 5. Pénzügyi műveletek ráforditásai
19. 6. Rendkivüli ráforrdítások
20. E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai

0

0

0

21. 1. Anyagjellgű ráforditások

0

0

0

0

22. 2.Személyi jellegű ráforditások
23. 3.Értékcsökenési leirás
24. 4. Egyéb ráfordítás
25. 5. Pénzügyi műveletek ráforditásai
26. 6. Rendkivüli ráforrdítások
Debrecen, 2007. Május 02.
…………………………….

6. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

691.

18561359-1-09
Adószám

" A MUNKÁCSY - TRILÓGIÁÉRT" KÖZALAPÍTVÁNY
4024. Debrecen Piac u. 54. Sz.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2006. ÉV
adok e. Ft-ban
Sor-

A tétel megtnevezése

Előző év

Előző évek

szám

Tárgy év

helyesbitése

a

b

27. F. Összes ráforditás (D+E)

c

d

e

75

0

107

0

0

0

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

0

0

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

38

0

-75

28. G. Adózás előtti eredmény (B-E)
29. H. Adófizetési kötelezettség

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32. a. Személyi jellegű ráforditások
33. 1. Bérköltség
34.
35.

0

0

ebből: megbizási díjak
tisztelet dijak

36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetés
37. 3. Bérjárulékok
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások
39. ebből: A Korm.rend. 16 §(5)bek. Szerinti

Debrecen, 2007. Május 02.

…………………………
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„A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY
4024 Debrecen Piac u. 54

Adószám: 18561359-1-09

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006 ÉV
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Számviteli beszámoló
Költségvetési támogatás felhasználás
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Cél szerinti juttatások kimutatása
Kimutatás a kapott támogatásokról
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
Beszámoló a közhasznú tevékenységéről

Debrecen, 2007.05.02
__________________________
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I. Számviteli beszámoló
Általános rész

„A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg.
A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, ezen belül a Munkácsy
Mihály által alkotott ECCE Homo, Krisztus Pilátus előtt, Golgota című képek Magyarországon történő
folyamatos bemutatásában közreműködés, a Golgota című kép magyar tulajdonosának
megszerzésében közreműködés, a képek állagának megóvásában, lehelyezésük és bemutatásuk
biztosításában történő részvétel
A szervezet kiemelten közhasznú közalapítványként működik, a induló tőke nagysága 2.000 eFt.
A mérlegkészítés időpontja 2007. április 30.

Számviteli politika

Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy az alapítvány beszámolója reálisan mutatja jelenlegi vagyoni és
pénzügyi helyzetét.
Mérlegét a külön kormányrendeletben előírtak szerint készíti el.
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat,
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze.
A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény
előírásai szerint vezesse.
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak.
A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.
Rendkívüli tételnek számít az, amelynek összege a mérleg főösszeg 2 %-át, vagy a nettó árbevétel 10
%-át meghaladja.
Az alapítvány a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.
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Az értékcsökkenés tervezésekor az alapítvány az eszközök elhasználódásának ideje függvényében
lineáris leírást alkalmazott.
A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök a használatbavételükkel egyidejűleg
értékcsökkenési leírásként elszámolásra kerülnek.
Az alapítvány az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet, a
főkönyvvel való egyeztetés december31-én történik.
Ha az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra
kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott
eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben)
lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is,
ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint
ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz
a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány
következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi
eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci
értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik,
az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés
elszámolása után - ki kell vezetni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
Analitikus nyilvántartást vezet az alapítvány a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról.
A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és
passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.
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Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Befektetett pénzügyi eszközök az OPTIMA értékpapírokat mutatja ki az alapítvány.
Az értékpapírok piaci értéke a mérleg fodulónapján 24.532 e Ft.
Készletek értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.
A befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.
Az alapítványnak mérlegben megjelenő pénzügyi kötelezettsége nincs.
Az alapítvány a mérleg forduló napon kötelezettségekkel rendelkezett.
Nincs olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentősséggel
bír, de a mérlegben nem jelenik meg.

Vevők, szállítók
A mérleg fordulónapján kimutatott vevői követelés nincs.
A mérleg fordulónapján kimutatott szállítói tartozás 40 e Ft.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételei között a kapott támogatásokat szerepelnek. A támogatásokat magánszemélyektől,
vállalkozásoktól és egyéb szervezetektől kapta.

II. Költségvetési támogatás felhasználása
A közalapítvány 2006. évben a költségvetésből támogatást nem kapott.
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III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Előző év
2005
18078
2000
16040
38
0
18078

Megnevezés
Saját tőke
Induló tőke
Előző évek tőkeváltozása
Tárgyévi eredmény
Kötelezettségek
Források összesen

Tárgy év Változás Változás
2006
Ft-ban
%-ban
18003
-75
99,59
2000
0
0
16078
38
100,23
-75
-113
-297,4
40
40
0
18043
-35
99,81

IV. Cél szerinti juttatás

A közalapítvány 2006. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.

V. Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogató megnevezése
Magánszemélyektől
SZJA 1 %
Egyéb szervezetektől
Összesen

Összeg e
Ft.
0
32
0
32

VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
A közalapítvány a vezető tisztségviselői 2006. évben juttatásban nem részesültek.
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VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységéről
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 169/2000. (IX. 15.) MÖH határozatával a
Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo, Golgota és Krisztus Pilátus előtt című képekből
álló trilógia folyamatos együttes bemutatásának biztosítására, a Golgota című kép
megvásárlása érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen kiemelten
közhasznú közalapítványt hozott létre. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a
kulturális örökség megóvása, ezen belül a Munkácsy Mihály által alkotott Ecce Homo,
Krisztus Pilátus előtt, Golgota című képek Magyarországon történő folyamatos
bemutatásában közreműködés, a Golgota című kép magyar tulajdonjogának megszerzésében
közreműködés. A képek állagának megóvásában, elhelyezésük és bemutatásuk biztosításában
történő részvétel.
A Golgota című festmény tulajdonosa 2005 őszén kezdeményezte, hogy a 2004-ben aláírt
letéti szerződés módosításra kerüljön, mely alapján a festmény 2006. január 22. – 2016.
január 22-ig, tíz évre Debrecenben marad és ingyenes letétként a múzeum tovább őrzi és
bemutatja a nagyközönség számára.
A Krisztus Pilátus előtt című festmény tulajdonosa, a Hamilton Galéria kölcsönszerződés
keretében 2007. december 31-ig kölcsön adta a műalkotást a Déri Múzeum részére, a
festmény további sorsáról egyeztetni szükséges a galéria képviselőivel.
2006. december 24-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Bényi Árpád festőművész, a
közalapítvány kuratóriumának elnöke, akinek személyével az alapítvány fő szószólóját
veszítette el.
Az adományok kis összegű befizetésekkel folyamatosan gyarapodnak. Az alapítvány részére
jelenleg rendelkezésre álló összeg (21 MFt) nem elegendő a távlati cél – a Golgota című kép
megvétele – elérésére, de lehetőséget nyújt a kulturális örökség ápolására és a képek
állagának megóvására.
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133/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján az Önzetlenség, Hajdú-Bihar Megye Fejlődéséért
Közalapítvány 2006. évi – határozat melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését elfogadja.
A közgyűlés a közalapítvány 2006. évi beszámolóját 1.351 E Ft eszköz- és forrásoldallal, és
-277 E Ft eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. június 15.
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134/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyről szóló módosított 1997.
évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
hatáskörében eljárva, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII.
törvény 1. számú melléklete és 4. §-a alapján az egészségügyi miniszter közigazgatási
határozatában foglaltak miatt a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézetnél 2007. augusztus 01.
napi hatállyal – a munkajogi szabályok figyelembe vételével - 199 fő közalkalmazottat érintő
és az üres álláshelyek megszüntetésével összesen 258,18 álláshely megszüntetésével
együttjáró, egy ütemben végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el.
A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a Munka Törvénykönyvéről szóló
módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) bekezdésében előírt – foglalkoztatási
csoportok szerinti megosztása a következő:

Foglalkoztatási csoport
megnevezése
1. foglalkoztatási csoport (orvos)
2. foglalkoztatási csoport (egyéb felsőfokú végzettségű
alkalmazott)
3. foglalkoztatási csoport (egészségügyi szakdolgozó)
4.
foglalkoztatási
csoport
(egészségügyi
fizikai
szakdolgozó)
5. foglalkoztatási csoport (gazdasági, műszaki, ügyviteli
alkalmazott)
6. foglalkoztatási csoport (fizikai dolgozó)
összesen:

A létszámcsökkentéssel
érintett közalkalmazottak
létszáma
(fő)
29
4
48
76
15
27
199

A közgyűlés felkéri elnökét és a kórház főigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, főigazgató
2007. augusztus 1., a felmentési idő kezdő időpontja
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135/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az egészségügyi
struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján nyújtson be támogatási igényt a Kenézy Gyula
Kórház-Rendelőintézetnél végrehajtott csoportos létszámcsökkentéssel összefüggő, 2007.
április-május hónapokra jutó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, főigazgató
2007. május 31., a pályázat benyújtására

136/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletével a Kenézy Gyula
Kórház-Rendelőintézet 2007. évre engedélyezett 2.080,53 álláshelyben megállapított
létszámkeretét 2007. augusztus 1-től 1.822,35 álláshelyben állapítja meg.
A közgyűlés felkéri elnökét a költségvetési rendeletben a kórház módosított engedélyezett
létszámkeretének átvezetésére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke,
Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, a kórház főigazgatója
a költségvetési rendelet soron következő módosításának
időpontja

137/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a debreceni ingatlan-nyilvántartásba
20010/2 hrsz-on felvett, a valóságban Debrecen, Böszörményi út 2-4. szám alatt található, a
Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő 12 435 m2
területű, gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását kezdeményezi.
Az ingatlant a megyei önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. törvény 70. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelező önkormányzati
feladat-ellátás érdekében kívánja tulajdonba venni a történeti iratok gyűjtési, őrzési
tudományos feldolgozási feladat ellátása céljából.
A közgyűlés vállalja a tulajdonba adás érdekében az eljárásban felmerült költségek
megtérítését.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. június 15.
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138/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a megyei önkormányzat
tulajdonában lévő, a debreceni 8556 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Hatvan u. 32. szám alatt
lévő 1567 m2 területű, „általános iskola” megnevezésű ingatlanból 312 m2 nagyságú
földterület Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő értékesítésével,
illetőleg kezdeményezi, hogy a vételárra figyelemmel a terület biztosítására ingatlancsere
útján kerüljön sor.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges egyeztetések lefolytatására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke
2007. június 15.

139/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a megyei önkormányzatnak a
debreceni 8173/1 hrsz-ú, Debrecen, Jókai u. 48. szám alatti ingatlan tekintetében fennálló 280
m2-es területre vonatkozó ingyenes használati jogának az ingatlan-nyilvántartásban történő
törlésével, mivel az ingyenes használathoz kötött feladatellátás más ingatlanban történik.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, az ingyenes használat
törléséhez szükséges megállapodás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. június 15.

140/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. l.)
HBMÖK rendelet 5. § o) pontja alapján a tulajdonában és Berettyóújfalu Város
Önkormányzata használatában lévő, berettyóújfalui 3394 hrsz-ú, a valóságban Berettyóújfalu,
Szent István tér 11. szám alatt lévő 2350 m2 területű tűzoltóság megnevezésű ingatlant
valamint a rajta lévő épületeket, építményeket ingyenesen Berettyóújfalu Város
Önkormányzata tulajdonába adja.
A közgyűlés az ingatlant a kötelezően előírt közszolgáltatás (tűzoltósági feladatok) ellátása
céljára térítésmentesen adja Berettyóújfalu Város Önkormányzata tulajdonába, amennyiben
azonban az önkormányzat a későbbiekben másként kívánja hasznosítani az ingatlant, úgy azt
megelőzően köteles a megyei önkormányzat egyetértését beszerezni.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a közgyűlés elnöke
2007. június 15.
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141/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a vagyongazdálkodásról valamint a
beruházások rendjéről szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet szerinti zártkörű
pályázat eredményeként, a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény
(továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés l) pontjaiban meghatározottak szerint, mint alapítói
taggyűlés a Gt. 41. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a MEGYEGAZDA HajdúBihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelő Közhasznú Társaságnál a könyvvizsgálói feladatok
ellátásával 2007. június 1.-2011. május 31. közötti időszakra Szabóné Bereczki Gyöngyit
bízza meg, részére bruttó 60.000.- Ft (50.000.-Ft + ÁFA) havi díjazást állapít meg.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. június 10., a megbízási szerződés megkötésére
2007. június 30., a változás Cégbírósági bejegyzésére

142/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a területfejlesztéssel és
a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet szűkíti a megyei önkormányzatok számára a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés c) pontjában
és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény
11. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörét.
Ezért a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
101. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése
felterjesztési jogával élve kéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy módosítsa a
területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendeletet és biztosítsa a megyei
önkormányzatok számára a TeIR megyei szintjének működtetését, azaz az információ- és
adatszolgáltatás fenntartását a regionális, a megyei és kistérségi fejlesztési tanácsok, kistérségi
társulások és a települési önkormányzatok részére.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. június 15.
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143/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 286/2003. (XI. 26.) MÖH határozatának
III./2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A Sportösztöndíj finanszírozási rendje
A megyei közgyűlés az éves költségvetés 3/c mellékletében határozza meg a „Sportösztöndíj”
adományozásához felhasználható előirányzat összegét. A támogatottak számára és a
támogatás egységes mértékére a beérkezett pályázatok figyelembe vételével a munkacsoport
tesz javaslatot, figyelemmel arra, hogy az odaítélt pályázati összeg mértéke mindig legyen
összhangban a pályázat kiírójának céljával. A kifizetésre évente két alkalommal, a
munkacsoport ellenőrzését követően kerül sor.
Az előirányzat maradvány összegének felhasználására a munkacsoport tesz javaslatot.”
A közgyűlés felkéri elnökét a szabályzat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. május 31.

144/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a módosított 286/2003. (XI. 26.) MÖH
határozata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíját 2006/2007.
tanévben 12.500 Ft/fő/hó összegben a következő személyeknek adományozza:
1. Bodnár Éva
2. Boros Gabriella
3. Kóródi Ágnes
4. Kungler Sándor
5. Kaposi Attila
6. Féki Anikó
7. Karnik Mercédesz
8. Katona Gabriella
9. Kiss Dóra
10. Lugosi Katalin
11. Nagy Máté
12. Péntek Zsuzsa
13. Szabó Ágnes Valéria
14. Tatár Borisz
15. Tóth Henrik
16. Varga Beáta Viktória
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. június 10.
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145/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése főpályázóként pályázatot nyújt be az EGT
és Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett pályázati kiírására „3. kiemelt
terület: A hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítása, kiállításainak modernizálása”
címmel.
A pályázat összköltsége:
Saját erő:
Pályázati támogatás:

1.636.339 Euro
245.451 Euro
1.390.888 Euro

A szükséges önerőt Hajdúböszörmény Város Önkormányzata biztosítja.
A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményes elbírálása esetén a
főpályázó Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok
Igazgatósága, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által alkotott konzorciumot fenntartja, működteti és
vezeti.
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
Dr. Varga László Györgyné, igazgató
2007. – a pályázat kiírását követően

146/2007. (V. 31.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Gaál Csabá-t
az intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező, a vezetői feladatokat a 91/2007. (IV. 11.)
MÖK határozat alapján 2007. április 11-től ellátó közalkalmazottját a Hajdú-Bihar Megyei
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat magasabb vezetői beosztásának ellátásával bízza
meg.
A magasabb vezetői megbízás 2007. május 31-től a magasabb vezetői beosztás pályázat útján
történő betöltéséig szól.
A közalkalmazottat a megbízás idejére közalkalmazotti illetményén felül 250 %-os,
49.000,- Ft/hó összegű magasabb vezetői pótlék illeti meg.
A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos
munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjék.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Rácz Róbert, a megyei közgyűlés elnöke
2007. május 31.
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

JELENTÉS
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
a közgyűlés 2007. május 31-ei ülésére
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a két képviselő-testületi ülés között lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő:
243/2005. (VI. 24.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala ellenőrzési nyomvonala és a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a Hivatal Ügyrendjének mellékletét képezi. A
Hivatal 2007. évi szervezeti átalakulása, valamint a jogszabályváltozások indokolják az
ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatát és átdolgozását.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési stratégia terve 2005-2009. évekre
vonatkozóan elkészült. A megyei önkormányzat gazdasági programjának elkészítése után,
indokolt a belső ellenőrzési stratégia terv felülvizsgálata és átdolgozása.
175/2006. (VI. 2.) MÖK határozat
A határozatnak megfelelően az előterjesztés adatai beépítésre kerültek a cikluszáró
kiadványba a megyében működő önkormányzatok, intézmények, társadalmi szervezetek, civil
szereplők és a vállalkozások tájékoztatása céljából.
A közgyűlés elnöke a 2007-2013 közötti költségvetési időszakra történő tervezés során
kezdeményezte, hogy Hajdú-Bihar megye területi különbségek kiegyenlítésére a megyei
önkormányzat fordítson nagyobb figyelmet.
365/2006. (XII. 15.) MÖK határozat
A köztisztviselők 2007. évi teljesítményértékelésére vonatkozó nyomtatványok elkészültek, a
szervezeti egységek vezetői erről tájékoztatást kaptak, a nyomtatvány a hivatal informatikai
hálózatáról elérhető.
402/2006. (XII. 15.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére könyvvizsgálói feladatok ellátására szóló
egyszerű közbeszerzési eljárást a megyei közgyűlés elnöke a határozatban foglaltaknak
megfelelően lefolytatta, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a megyei közgyűlés a
95/2007. (IV. 19.) MÖK határozatával meghozta.
59/2007. (III. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott bizottsági keretek a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló módosított 6/2007. (III. 1.)
HBMÖK rendeletben átvezetésre kerültek.
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65/2007. (III. 30.) MÖK határozat
A határozatnak megfelelően az érintett nevelési-oktatási intézmények igazgatói benyújtották
fenntartói jóváhagyásra a nevelőtestületek által elfogadott intézményi módosított pedagógiai
programokat.
77/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelően megvizsgálásra került, hogy a mikepércsi Idősek
Otthonában az étkeztetés milyen módon biztosítható Mikepércs Község Önkormányzata és a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttműködésével. A megyei közgyűlés 117/2007. (V.
4.) MÖK határozatával elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint
Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között a mikepércsi Idősek
Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására irányuló társulási megállapodást.
78/2007. (IV.11.) MÖK határozat
A Debreceni Szemle Alapítvány részére a támogatási szerződés aláírásra megküldésre került.
79/2007. (IV.11.) MÖK határozat
Az Alföld Alapítvány részére a támogatási szerződés aláírásra megküldésre került.
80/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A komádi Fogyatékosok Otthona címzett támogatással megvalósuló beruházása
kiegészítéseként - a beruházási, felújítási forrás terhére - 73.000 E Ft előirányzat beépítésre
került az önkormányzat 2007. évi költségvetésébe.
81/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A hajdúböszörményi Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon,
Pedagógiai Szakszolgálat pályázatának támogatásáról szóló határozat az intézmény
vezetőjének megküldésre került. Az intézmény a pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei
Közoktatási Közalapítványhoz határidőre benyújtotta.
82/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A hajdúböszörményi Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon,
Pedagógiai Szakszolgálat pályázatának támogatásáról szóló határozat az intézmény
vezetőjének megküldésre került. Az intézmény a pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei
Közoktatási Közalapítványhoz határidőre benyújtotta.
83/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai
Szakszolgálat pályázatának támogatásáról szóló határozat az intézmény vezetőjének
megküldésre került. Az intézmény a pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási
Közalapítványhoz határidőre benyújtotta.
84/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat pályázatának
támogatásáról szóló határozat az intézmény vezetőjének megküldésre került. Az intézmény a
pályázatot a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítványhoz határidőre benyújtotta.
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87/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A kórház működésére vonatkozó határozat tájékoztatás és további intézkedés céljából
megküldésre került a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet főigazgatója részére.
88/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója ellen fegyelmi
eljárás megindításáról és a vizsgáló biztos kijelöléséről szóló határozat 2007. április 11-én az
érintetteknek átadásra került.
89/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A Mándi Lászlóné ellen indított fegyelmi eljárásban a vizsgálat határidejének 15 nappal
történő meghosszabbítására vonatkozó határozat 2007. április 11-én az érintetteknek átadásra
került.
90/2007. (IV. 11. MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelően a TGYSZ igazgatójának állásából történő
felfüggesztésével (azonnali hatállyal a fegyelmi eljárás befejezéséig) kapcsolatos
intézkedések megtörténtek.
91/2007. (IV. 11.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelően a TGYSZ megbízott igazgatójának vezetői
megbízásával kapcsolatos intézkedések megtörténtek.
94/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A közgyűlés által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat megtalálható a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Hivatala hálózatán a Közérdek/Szabályzatok mappában, a megyei
önkormányzat honlapján (letölthető dokumentumok menüpont alatt), valamint 1-1 példánya
átadásra került a főosztályok részére nyomtatott formában is.
95/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A megyei önkormányzatnál könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó egyszerű
közbeszerzési eljárást lezáró döntést a megyei közgyűlés meghozta; az eljárás nyertesével, az
East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt.-vel a megbízási szerződés 2007. május 1.
napjától 2011. április 30. napjáig tartó időtartamra megkötésre került.
96/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A megyei önkormányzatnak a MEDCENTER Kft-ben való tulajdonszerzéséhez szükséges
jogi folyamat elindult.
97/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 2006. évi beszámolójának
elfogadásáról szóló határozat a társulás elnöke részére megküldésre került.
99/2007. (IV. 19.) MÖK határozat
A Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett fekvőbeteg ellátó egészségügyi
szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására irányuló
pályázat benyújtásra került.
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102/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságnak a megye közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
2006.
évi
beszámolója
elfogadásáról
szóló
határozat
az
országos
rendőr-főkapitány és a megyei főkapitány részére megküldésre került.
103/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A Nyírbátori és az Orosházi Határőr Igazgatóságoknak Hajdú-Bihar megye határrendjéről,
határőrizeti helyzetéről és határforgalma alakulásáról szóló 2006. évi tájékoztatója
elfogadásáról szóló határozat a Nyírbátori Határőr Igazgatóság vezetője és az Orosházi
Határőr Igazgatóság vezetője részére megküldésre került.
104/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A kórház gazdasági társaság formájában történő működtetésére irányuló döntési javaslat
elkészítésére vonatkozó határozat - tájékoztatás és további intézkedés céljából - megküldésre
került a kórház főigazgatójának.
105/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozat tájékoztatás céljából
megküldésre került a kórház főigazgatójának.
106/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet részére a legsürgetőbb szállítói tartozások rendezése
érdekében szükséges 200 millió Ft átutalása megtörtént.
107/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet 2007. évre engedélyezett létszámkeretének
meghatározására vonatkozó határozat tájékoztatás és további intézkedés céljából megküldésre
került a kórház főigazgatójának.
108/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A Hajdúsági Nemzetköz Művésztelep Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés aláírásra
megküldésre került.
110/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A határozat alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló megküldésre
került az Állami Számvevőszék részére, valamint a Belügyi Közlöny és Cégközlönyben való
közzététel érdekében az érintett minisztériumokhoz.
112/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A szociális intézmények 2006. évi szakmai tevékenységéről szóló értékelés és az
önkormányzat által alapított közhasznú társaságok szakmai beszámolójának elfogadására
vonatkozó határozat tájékoztatás céljából megküldésre került az igazgatóknak és az
ügyvezetőknek.
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113/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A gyermekvédelmi intézmények éves értékeléséről szóló beszámolót a közgyűlés elfogadta,
amely megküldésre került az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala részére.
114/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A határozat, melyben a közgyűlés a Debrecen, Kálvin tér 2/A. szám alatti irodaház alatti
földterületre vonatkozó elővásárlási jog gyakorlójának Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatát jelölte ki, megküldésre került az önkormányzat részére.
116/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelően a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség részére a
Megyeháza épületében az irodahelyiség biztosítása megtörtént. Az ingyenes használatra
vonatkozó megállapodás aláírásra került.
117/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A határozat, melyben a közgyűlés egyetértett a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyűlése, valamint Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között
társulási megállapodás megkötésével a mikepércsi Idősek Otthonánál étkeztetési szolgáltatás
biztosítására, megküldésre került Mikepércs Község Önkormányzata részére. A társulási
megállapodás aláírása folyamatban van.
118/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A Mikepércsi Idősek Otthonánál 10 álláshely megszüntetésével járó létszámcsökkentés
elrendelésére vonatkozó határozat tájékoztatás és további intézkedés céljából megküldésre
került az intézmény igazgatójának.
120/2007. (V. 4.) MÖK határozat
Az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács elnökének tájékoztatásul és további
intézkedés céljából megküldésre került a Rácz Róbert tanácsba történő delegálásáról szóló
határozat.
121/2007. (V. 4.) MÖK határozat
A biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon pedagógiai
tevékenysége fejlesztése céljából készített pályázat benyújtásra került a Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Központjához.

Debrecen, 2007. május 24.

Rácz Róbert
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Tájékoztató közbeszerzési eljárásról
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére komplex szerkesztői, kiadói tevékenység
ellátása.
Nyertes ajánlattevő: Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a. szám
Ajánlati ár: 349.548.000,- Ft + 5% áfa

