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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
11/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004.
(VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.)
HBMÖK rendelet 3. mellékletében meghatározott feladatkörében eljárva a közgyőlés
Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottsága, valamint Jogi és Ügyrendi
Bizottsága véleményének kikérését követıen – a következıket rendeli el:
1. §
A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a szakosított intézményi ellátást kizárólagos
tulajdonában álló non-profit gazdasági társaságok (Bihari Szociális Szolgáltató
Nonprofit Kft., valamint Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.) útján biztosítja,
az e rendelet 1. számú melléklete szerinti intézmények (továbbiakban: megyei
szakosított szociális intézmények) által, tartós bentlakást biztosító ápolást-gondozást
nyújtó szolgáltatások keretében.”
2. §
A rendelet 3. § (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(2) A megyei önkormányzat által mőködtetett szociális intézmények esetében az intézményi
jogviszony keletkezését az intézményvezetı intézkedése alapozza meg.
(3) A szociális intézményi elhelyezésre jogosult a felvételi kérelmét az intézmény vezetıjéhez
nyújthatja be.
(4) Az intézményi jogviszony létesítésével összefüggésben a jogosult és az intézményvezetı
megállapodást köt.”
3. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004. (VII. 1.)
HBMÖK rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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4. §
(1) E rendelet 2010. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Közgyőlésének 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 2. melléklete.

Debrecen 2010. augusztus 27.
Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei fıjegyzı

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyőlés elnöke
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1. melléklet a 11/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szakosított ellátást nyújtó intézményei
1. A Bihari Szociális Nonprofit Kft. szakosított ellátást nyújtó intézményei
A
B
C
D
E
Férıhelyek
1
Intézmény neve
Székhelye
Telephelye
Alaptevékenysége
száma
(fı)
4130
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs ellátását,
Derecske
foglalkoztatását végzi 92 férıhelyen, ebbıl emelt szintő ellátást 7 férıhelyen
Bihari Szociális
Morgó tanya 1.,
biztosít az intézmény.
Nonprofit Kft.
160
2
Köztársaság u.
Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni, rehabilitációs ellátását,
Szakosított Ellátást
103.
foglalkoztatását végzi 68 férıhelyen, ebbıl emelt szintő ellátást 3 férıhelyen
Végzı Központ
biztosít az intézmény.
4200
Az intézmény nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak, valamint demens idıskorú
Bihari Szociális
Hajdúszoboszló,
240
betegek ápolását, gondozását, teljes körő ellátását végzi, akiknek egészségi
3
Nonprofit Kft.
Hıforrás
u.
állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Idısek Otthona
105/C.
Az intézmény Bárándon szenvedélybetegek, fogyatékos személyek és pszichiátriai
betegek ápolását, gondozását és foglalkoztatását végzi 100 férıhelyen, valamint
4130
szenvedélybetegek átmeneti ápolását, gondozását, teljes körő ellátását 8
Derecske,
Bihari Szociális
férıhelyen.
Közremőködik a regionális szociális módszertani feladatok
Sas u. 1.
4161 Báránd,
Nonprofit Kft.
ellátásában, mint konzorciumi partner. A szenvedélybetegek alap- és szakellátása
Hangás dőlı,
Pszichiátriai és
108+150 területén szükségletfelmérést, tanácsadást végez, szakmai mőhelyeket és
4
SzerepÉrtelmi
képzéseket szervez.
Hosszúhát
Fogyatékosok
A Szerep-hosszúháti telephely 95 fı felnıtt korú, halmozottan sérült értelmi
Otthona
fogyatékos személy és 35 fı pszichiátriai beteg ápolását, gondozását és
foglalkoztatását látja el. Pszichiátriai betegek átmeneti gondozását 20 férıhelyen
biztosítja az intézmény.
Az intézmény súlyos és középsúlyos értelmi, vagy halmozottan fogyatékos
Bihari Szociális
személyek ápolását-gondozását, teljes körő ellátását végzi, akiknek gondozására
Nonprofit Kft.
4138 Komádi,
137+48 csak intézményi keretek között van lehetıség 137 férıhelyen.
Komádi
5
Fı u. 222-224.
Az intézmény közép és enyhén súlyos fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú
Fogyatékosok
lakóotthoni ellátását biztosítja 48 férıhelyen. (4 x 12 fı)
Otthona,
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2. A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. szakosított ellátást nyújtó intézményei
A
B
C
D
E
Férıhelyek
1
Intézmény neve
Székhelye
Telephelye
Alaptevékenysége
száma
(fı)
Az intézmény székhelyén 109 fı nyugdíjkorhatárt betöltött, részben demens
idıskorú beteg ápolását, gondozását, teljes körő ellátását végzi, akiknek
Hajdúsági Szociális
4080
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Nonprofit Kft.
Hajdúnánás,
109+103 A Magyar utcai telephelyen 42 fı pszichiátriai beteg ápolását, 53 fı értelmi
Hajdúnánási
2
Magyar utca 46.
fogyatékos személy gondozását, habilitációját, rehabilitációját látja el teljes körő
Humán Szolgáltató
intézeti gondoskodás mellett. 8 fı pszichiátriai beteg rehabilitációs lakóotthoni
Otthon
ellátásban részesül.
Az intézmény nyugdíjkorhatárt betöltött demens idıskorú betegek ápolását,
Hajdúsági Szociális
4254 Nyíradony,
gondozását végzi, akik nem veszélyeztetı állapotúak, azonban önálló életvitelre
Nonprofit Kft.
Vörösmarty u. 150
4080
3
nem képesek, és állandó intézeti ápolást-gondozást, valamint teljes körő ellátást
Nyíradonyi Ápolási
Hajdúnánás, 26.
igényelnek, ebbıl emelt szintő ellátást 8 férıhelyen biztosít.
Otthon
Fürdı u. 1.
Hajdúsági Szociális
4271
Az intézmény nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak, valamint demens idıskorú
Nonprofit Kft.
Mikepércs,
195
betegek ápolását, gondozását, teljes körő ellátását végzi, akiknek egészségi
4
Mikepércsi Humán
Forrás tanya 42.
állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Szolgáltató Otthon
Az intézmény nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolását, gondozását, teljes
Hajdúsági Szociális
körő ellátását 50 férıhelyen, valamint enyhe- vagy középsúlyos értelmi
4060
Nonprofit Kft.
fogyatékos személyek ápolását, gondozását, teljes körő ellátását biztosítja 100
Balmazújváros- 50+140
5
Balmazújvárosi
férıhelyen. Az intézmény fogyatékos személyek rehabilitációs ellátását látja el
Nagyhát, Pf.: 10.
Humán Szolgáltató
40 férıhelyen, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú
Otthon
foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
155-165/2010. (VIII. 27.) MÖK határozatai

155/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat
1. 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:
192/2008. (VI. 20.) MÖK határozat, 179/2009. (V. 29.) MÖK határozat, 314/2009. (XI. 27.)
MÖK határozat, 6/2010. (II. 12.) MÖK határozat, 60/2010. (III. 26.) MÖK határozat, 109/2010.
(IV. 30.) MÖK határozat, 110/2010. (IV. 30.) MÖK határozat, 115/2010. (VI. 4.) MÖK
határozat, 116/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 117/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 118/2010. (VI.
4.) MÖK határozat, 119/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 120/2010. (VI. 4.) MÖK határozat,
121/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 122/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 123/2010. (VI. 4.) MÖK
határozat, 124/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 125/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 126/2010. (VI.
4.) MÖK határozat, 127/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 128/2010. (VI. 4.) MÖK határozat,
129/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 130/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 131/2010. (VI. 4.) MÖK
határozat, 132/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 133/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 134/2010. (VI.
4.) MÖK határozat, 135/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 136/2010. (VI. 4.) MÖK határozat,
137/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 138/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 140/2010. (VI. 4.) MÖK
határozat, 141/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 142/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 143/2010. (VI.
4.) MÖK határozat, 144/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 145/2010. (VI. 4.) MÖK határozat,
146/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 147/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 148/2010. (VI. 4.) MÖK
határozat, 150/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 151/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 152/2010. (VI.
4.) MÖK határozat, 153/2010. (VI. 4.) MÖK határozat, 154/2010. (VI. 4.) MÖK határozat.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 309/2009. (XI. 27.) MÖK határozatával
megállapított 2010. évi üléstervét a következık szerint módosítja:
„2010. augusztus 27. (péntek)
1. Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság
Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje
2. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására,
osztálylétszám módosítására
Elıterjesztı:
Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke
Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság
Véleményezi:
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
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3. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosítására
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezi:
Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
4. Elıterjesztés pályázatok benyújtására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Pénzügyi Bizottság
Véleményezi:
Elıkészítésért felelıs: Fejlesztési Fıosztály vezetıje
Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje

2010. szeptember 17. (péntek)
1. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti idıszakra szóló
gazdasági programjának megvalósulásáról
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
a közgyőlés bizottságai
Véleményezik:
Elıterjesztésért felelıs: Fejlesztési Fıosztály vezetıje
2. Beszámoló a közgyőlés bizottságai 2010. évi döntés-elıkészítı, javaslattevı tevékenységérıl,
illetve a közgyőlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Elıkészítésért felelıs: Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje
3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának
2010. évi elsı félévi helyzetérıl
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
a közgyőlés bizottságai
Véleményezik:
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje
4. Elıterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására, valamint költségvetést érintı
döntésekre
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezik:
a közgyőlés bizottságai
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje
5. Elıterjesztés Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervének elfogadására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Területfejlesztési Bizottság
Véleményezi:
Idegenforgalmi Bizottság
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
Elıkészítésért felelıs: Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje
Megyei fıépítész
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6. Elıterjesztés az önkormányzat egészségügyi feladatellátását biztosító társaságokat érintı
döntésekre
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Véleményezi:
Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság
Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje
7. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi
fordulójához kapcsolódó csatlakozási megállapodás megkötésére
Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
8. Elıterjesztés a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 2009. évi
országos kompetenciamérés eredményei alapján készített intézkedési terveinek elfogadására
Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke
Elıterjesztı:
Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság
Véleményezi:
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
9. Elıterjesztés pályázatok benyújtására
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Elıterjesztı:
Véleményezi:
Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság
Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága
Pénzügyi Bizottság
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje
10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított kitüntetı díjak
2010. évi adományozására (zárt ülés)
Elıterjesztı:
Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
a közgyőlés bizottságai
Véleményezik:
Elıkészítésért felelıs: Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje”

Az üléstervben a 2010. szeptember 10-ei ülésre vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2010. augusztus 27.
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156/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. augusztus 27-ei ülése napirendjét a
következık szerint fogadja el:
1. Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre
2. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására,
osztálylétszám módosítására
3. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó
12/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosítására

szociális

ellátásokról

szóló

4. Elıterjesztés pályázatok benyújtására
Különfélék
Interpellációk, bejelentések

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. augusztus 27.

157/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK
rendelet 5. § m) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a megyei önkormányzat tulajdonában
lévı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Tímár
u. 19. szám alatt található, 1113 m2 alapterülető, irodaház megnevezéső ingatlan értékesítésérıl a
következık szerint határoz:
-

Az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az ingatlant a METINA-INVEST Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) részére értékesíti.
A vételárat nettó 70.000.000,-Ft-ban határozza meg, melyet az ajánlattevınek a
szerzıdéskötést követı 30 napon belül kell megfizetnie. (A jogügylet az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján ÁFA mentes.)
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A közgyőlés felkéri elnökét a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata elıvásárlási jogát
érintı nyilatkozat megkérésére, valamint felhatalmazza a közgyőlés döntésének megfelelı
adásvételi szerzıdés és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat aláírására.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. szeptember 1. a nyilatkozat megkérésére,
2010. szeptember 30. a szerzıdéskötésre

158/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában lévı, a
debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/4, 33216/8, 33216/14 hrsz. alatt felvett összesen 7166
m2 alapterülető „saját használatú út” megnevezéső, a 33216/9 hrsz. alatt felvett, 3912 m2
alapterülető „beépítetlen terület” megnevezéső, valamint a 33216/13 hrsz. alatt felvett 63771 m2
alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett 55097 m2 alapterülető „intézményi terület”
megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére pályázati
eljárást indít a következı tartalmú pályázati felhívással:
Pályázati felhívás
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/4, 33216/8,
33216/14 hrsz. alatt felvett összesen 7166 m2 alapterülető „saját használatú út” megnevezéső, a
33216/9 hrsz. alatt felvett, 3912 m2 alapterülető „beépítetlen terület” megnevezéső, valamint a
33216/13 hrsz. alatt felvett 63771 m2 alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett 55097 m2
alapterülető „intézményi terület” megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı
ingatlanok értékesítésére.
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés (4024 Debrecen, Piac u. 54.) elnökéhez zárt
borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Sámsoni út ingatlanvétel” megjelöléssel.
A pályázat beérkezési határideje: 2010. október 11. (hétfı) 14.00 óra.
A pályázati kötöttség minimális idıtartama: 90 nap.
A pályázati eljáráson történı részvételre az jogosult, aki átveszi a pályázati dokumentációt,
valamint 5 MFt pályázati biztosítékot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat CIB Bank Zrt.-nél
vezetett 10700141-27410701-51100005 számú számlájára átutal. Az átutalásról szóló bizonylat
másolatát a pályázathoz mellékelni kell.
Bírálati szempont az ajánlott vételár és a fizetési feltételek.
A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követıen második fordulót bonyolít le, melynek során
a két legmagasabb összegő vételárat ajánló pályázóval tárgyal.
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A beérkezett pályázatokról a Hajdú-Bihar
a pályázat beérkezését követı 60 napon belül dönt.

Megyei

2010/7. szám
Önkormányzat

Közgyőlése

Az ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése szerint Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatát elıvásárlási jog illeti meg.
Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló
13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet szabályai az irányadók, mely megtalálható a megyei
önkormányzat www.hbmo.hu honlapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:
− a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
− az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
− a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
− a pályázati kötöttségre vonatkozóan és
− a településrendezési szerzıdésben lévı kötelezettségek átvállalására.
A pályázat kiírója a második forduló elıtt lehetıséget biztosít hiánypótlásra.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás, valamint a pályázati dokumentáció ingyenesen a felhívás
megjelenésének napjától a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági
Fıosztályától (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. új épületszárny I. emelet 110. szoba, tel.: 52/507567) kérhetı, illetve vehetı át munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között.
A közgyőlés felkéri elnökét a pályázati eljáráshoz kapcsolódó intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. szeptember 13. a felhívás megjelentetésére

159/2010. (VIII. 27.) 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 a megyei közoktatási
fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére - a Beregszászi Pál
Szakközépiskola és Szakiskola 4024 Debrecen, Burgundia u. 1. sz. alatti székhelyének
áthelyezésével összefüggı átszervezésre irányuló önkormányzati fenntartói intézkedésével
kapcsolatban - a következı szakvéleményt adja ki:
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Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedését - a Beregszászi Pál Szakközépiskola
és
Szakiskola
(továbbiakban:
Iskola)
székhelyének
a
Debrecen,
Jerikó
u.
17-21. sz. alatti épületbe történı áthelyezésére - a benyújtott dokumentumok alapján indokolja,
hogy az Iskola Debrecen, Burgundia u. 1. sz. alatti épületében a tantermi kapacitások szőkössége
miatt 10 osztályban pedagógiai szempontból nem kedvezıen délután is van oktatás, továbbá az
épülethez tartozó udvarrész a jelentıs tanulólétszámhoz képest kis alapterülető.
A székhely áthelyezését ugyanakkor lehetıvé teszi, hogy a több nevelési-oktatási
tagintézménynek helyt adó Debrecen, Jerikó u. 17-21. sz. alatti épület kihasználatlan
helyiségeiben, tantermeiben az Iskola elhelyezhetı, a szakszerő iskolai nevelés-oktatás, képzés
feltételei biztosíthatóak.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemény alapján az Iskola székhelyének áthelyezésével összefüggı fenntartói
intézkedés végrehajtásával az Iskola tanulói számára a nevelés-oktatás, szakképzés továbbra is
megfelelı színvonalon biztosítható, annak igénybevétele a tanulóknak és szüleiknek nem jelent
aránytalan terhet.
A független közoktatási szakértıi véleményben foglaltak alapján a Jerikó u. 17-21. sz. alatti
épületben mőködı tagintézmények - a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola; a Dózsa György Általános Iskola; a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény; a Sinay Miklós Utcai Óvoda; a Móricz Zsigmond Középiskolai
Kollégium és a Városi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményei – az Iskola áthelyezése után a
közoktatási szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon tudják biztosítani, azok
igénybevétele a tagintézmények gyermekei, tanulói, valamint szüleik számára nem jelent
aránytalan terhet.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartói intézkedése költséghatékonyabb
feladatellátást, gazdaságosabb intézménymőködtetést tesz lehetıvé, emellett a pedagógiaiszakmai munka feltételei továbbra is megfelelı színvonalon biztosíthatók, a nevelı-oktató munka
eddigi értékei megırizhetık.
A tervezett intézkedés összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási
fejlesztési tervében 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. augusztus 27.
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160/2010. (VIII. 27.) 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 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának a megyei közoktatási fejlesztési
tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére - a Napsugár Óvoda (székhelye: 4171
Sárrétudvari, Erzsébet u. 1.) alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítésével,
bölcsıdei tagintézmény létesítésével összefüggı átszervezésre irányuló önkormányzati fenntartói
intézkedésével kapcsolatban - a következı szakvéleményt adja ki:
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának a 2010/2011.-es tanévtıl bevezetni tervezett
fenntartói intézkedése a Napsugár Óvoda (továbbiakban: Óvoda) és a településen mőködı
Községi Bölcsıde szervezeti összevonására, az Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal
történı bıvítésére és bölcsıdei tagintézmény létesítésére a vonatkozó közoktatási
jogszabályokkal összhangban van.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemény alapján az Óvodában a bölcsıdei tagintézmény létesítéséhez, a bölcsıdei
ellátáshoz a jogszabályi feltételek 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 Óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítése, a bölcsıdei tagintézmény
létesítése összhangban van Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési
tervében foglaltakkal.
A tervezett átszervezés a szakmai színvonal megtartásával és a korábbinál költséghatékonyabb
mőködtetéssel valósul meg.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. augusztus 27.

161/2010. (VIII. 27.) 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 a megyei közoktatási fejlesztési
tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére - a Hosszúpályi Napközi Otthonos Óvoda
(székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6.) Hajdúbagosi Tagintézményében, illetve
Monostorpályi Tagintézményében egységes óvoda-bölcsıde intézményegység létesítésével
összefüggı átszervezésre irányuló - önkormányzati fenntartói intézkedésével kapcsolatban a
következı szakvéleményt adja ki:
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának tervezett intézkedése a Hosszúpályi Napközi
Otthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda) Hajdúbagosi Tagintézményében, illetve Monostorpályi
Tagintézményében (továbbiakban: Tagintézmények) egységes óvoda-bölcsıde intézményegység
létesítésére a 2010/2011. nevelési évtıl kezdıdıen a vonatkozó közoktatási jogszabályokkal
összhangban van.
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási
szakértıi vélemény alapján a Tagintézményekben az egységes bölcsıde-óvoda intézményegység
létesítéséhez, a bölcsıdei, illetve az óvodai ellátáshoz a jogszabályi feltételek az új
intézményegységek mőködésének megkezdésének idıpontjára rendelkezésre állnak. 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 ellátás
megszervezésére lakossági igény alapján kerül sor.
A Tagintézményekben az egységes óvoda-bölcsıde intézményegység létesítése összhangban van
Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal. A tervezett
átszervezés az eddigieknél költséghatékonyabb mőködtetéssel valósul meg.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát a közgyőlés
döntésérıl tájékoztassa.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. augusztus 27.

162/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a nevelésioktatási intézményekben a 2010/2011-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok,
óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározásáról szóló
134/2010. (VI. 4.) MÖK határozatának 3. pontja elsı részét a következık szerint módosítja:
„3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, Debrecen
• Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység
a.) Általános iskolai tanulók részére indítandó osztályok száma 1-8. évfolyamon:
1. évfolyam:
2. évfolyam:
3. évfolyam:
4. évfolyam:
5. évfolyam:
6. évfolyam:

1 osztály,
1 osztály,
2 osztály,
1 osztály,
1 osztály,
1 osztály,
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7. évfolyam:
8. évfolyam:
Összesen:
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1 osztály,
2 osztály,
10 osztály.

Napközis csoportok száma: 3.”
A 134/2010. (VI. 4.) MÖK határozat módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Tarsoly Andor, igazgató
2010. augusztus 27.

163/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a VÁTI Nonprofit Kft. által kiírt
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. nevő, 1.3.2.
prioritású pályázati felhívásra az „Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon” címő
benyújtott pályázatot a következık szerint:
A pályázat összköltségvetése:
A megyei önkormányzatot megilletı
támogatás:
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı:

153.380.304,- Ft (568.075,2Euro)
13.067.730,- Ft (48.399 Euro)
702.270,- Ft (2.601 Euro) (5,1%)

A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére
biztosítja, valamint jóváhagyja a közgyőlés elnöke által aláírt partnerségi megállapodást.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendeletének következı módosításakor a 3.b.4. számú mellékletben az önerı beépítésérıl.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. augusztus 27.,
2010. szeptember 17., a módosítás átvezetésére
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164/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a VÁTI Nonprofit Kft. által kiírt
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. nevő, 1.3.1.
prioritású pályázati felhívásra „A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar
védett területein” címő benyújtott pályázatot a következık szerint:
A pályázat összköltségvetése:
A megyei önkormányzatot megilletı
támogatás:
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı:

147.733.200,- Ft (547.160 Euro)
15.496.704,- Ft (57.395,2 Euro)
919.296,- Ft (3.404,8 Euro) (5,6%)

A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére
biztosítja, valamint jóváhagyja a közgyőlés elnöke által aláírt partnerségi megállapodást.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendeletének következı módosításakor a 3.b.4. számú mellékletben az önerıt beépítésérıl.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. augusztus 27.,
2010. szeptember 17., a módosítás átvezetésére

165/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeirıl szóló 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja alapján - tekintettel a
6/2010. (II. 12.) MÖK határozat 4. pontjára, valamint a 136/2010. (VI. 4.) MÖK határozatára - a
Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium; az Éltes Mátyás Általános és Speciális
Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, valamint a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és
Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon vonatkozásában nyilatkozik arról, hogy a
pályázatban érintett dolgozók esetében a létszámcsökkentéshez kapcsolódó álláshelyeken
foglalkoztatottak – jogviszonyban eltöltött idı folyamatosságának megszakítása nélküli – további
foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az
elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál
nincs lehetıség.
A közgyőlés megbízza elnökét a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési
hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2010. szeptember 28.
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS
ELNÖKE
Tárgyalja:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

JELENTÉS
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
a közgyőlés 2010. augusztus 27-ei 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:
192/2008. (VI. 20.) MÖK határozat
A határozatnak megfelelıen a megyei közgyőlés értékelte a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2011/2012-ig érvényes közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és - fejlesztési
terve idıarányos végrehajtását, és az értékelést a 133/2010. (VI. 4.) MÖK határozatával
elfogadta.
179/2009. (V. 29.) MÖK határozat
Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Terve átdolgozása megtörtént, az erre vonatkozó
elıterjesztést a közgyőlés a 2010. szeptember 17-ei ülésén tárgyalja.
314/2009. (XI. 27.) MÖK határozat
A „Kistérségi együttmőködéseket elısegítı partnerségen alapuló képzési program Hajdú-Bihar és
Bihar megyékben” címő pályázat – mely a Magyarország - Románia Határon Átnyúló
Együttmőködési Operatív Program 2007-2013 kiírásra került benyújtásra – 2010. március 18-án
aláírt ERDF támogatási szerzıdésének megkötésétıl a Lead Partner Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat 2010. június 7-én elállt. Oka, hogy a pályázat szakmai részének (képzési anyag
összeállítása, igényfelmérés a résztvevık körében) költségvetési összegét nulla forintra
csökkenték a bírálók az indikátorok változatlanul hagyása mellett, így a pályázat
összköltségvetése a felére csökkentett mértékben került elfogadásra. A VÁTI NKft.-vel való
hosszas tárgyalás eredményeként az ERDF támogatási szerzıdés ennek ellenére aláírásra került.
Azonban a végrehajtás során a képzéseket végzı cégek közötti piackutatások eredményeként
kiderült, hogy a csökkentés nagymértékben veszélyezteti a pályázat sikeres megvalósítását. Mivel
a projekt végrehajtása a megyei önkormányzaton kívül álló okok és körülmények miatt
ellehetetlenült, így az ERDF támogatási szerzıdés megszüntetésre került. A hazai
társfinanszírozási szerzıdés nem került aláírásra.
6/2010. (II. 12.) MÖK határozat
1. A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumban elrendelt 1 fı
gyermekfelügyelıi létszámcsökkentés nem végrehajtható, mert az érintett személy jelenleg is
táppénzes állományban van, így felmentési tilalom alatt áll.

406.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010/7. szám

2. A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, Hajdú Bihar Megyei Önkormányzati
Általános Iskola és Kollégium, Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola,
Kollégium és Gyermekotthon, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai
Szolgáltató Intézet, Hajdúsági Lakásotthonok, Komádi Gyermekotthon valamint az Arany János
Gyermekotthon betöltetlen álláshelyei 2010. február 12. napján megszüntetésre kerültek.
3. Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban az 1 fı
konyhai dolgozói, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál az
1 fı hivatásos gyámi létszámcsökkentést végrehajtották.
4. A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumban, valamint az Éltes Mátyás
Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban a pedagógus álláshelyekre
vonatkozó létszámcsökkentés végrehajtása megtörtént. A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és
Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban a létszámcsökkentés - tekintettel arra,
hogy az érintett GYES-t vesz igénybe - 2010. augusztus 30-ig nem hajtható végre.
60/2010. (III. 26.) MÖK határozat
A megyei önkormányzat és a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító
Kft. közötti vagyonkezelési szerzıdés mellékleteinek módosítása megtörtént. Az elkészített
évközi vagyonmérleget a közgyőlés a 2010. szeptember 17-i ülésén tárgyalja.
109/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar megyében területi kisebbségi önkormányzattal rendelkezı kisebbségek (cigány,
román) életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatását koordináló civil szervezet
részére vonatkozó pályázati felhívás a Hajdú-Bihari Hétben, valamint a megyei önkormányzat
honlapján közzétételre került. A támogatási szerzıdés az Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és
Kisebbségi Bizottság véleményezését követıen az EU Roma Országos Egyesülettel megkötésre
került.
110/2010. (IV. 30.) MÖK határozat
Az „SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelıintézetben”
címő nyertes pályázat saját erı összegének a Kenézy Kórház NKft. által történı biztosításáról
szóló megállapodás mindkét fél által aláírásra került.
115/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Szólláth Tibor, a megyei közgyőlés alelnöke
költségátalányának folyósítását 2010. május 13. napjával megszüntette.
116/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A „Kishortobágyért” Alapítvány, valamint a Roma Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány
támogatási szerzıdése mindkét fél részérıl aláírásra került és megtörtént a támogatási összegek
átutalása a kedvezményezettek részére.
117/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2009. évi beszámolójának és a 2010. évi üzleti
tervének elfogadásáról, továbbá a holding vezetı állású munkavállalóinak jutalmazásáról szóló
határozat a társaság és a jogi képviselı részére további ügyintézés céljából megküldésre került.
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118/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
Az ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2009. évi beszámolójának és 2010. évi üzleti
tervének tudomásul vételérıl szóló határozat megküldésre került a társaság részére.
119/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
Az INNOHÍD Innovációs Zrt. 2009. évi beszámolójának és 2010. évi üzleti tervének tudomásul
vételérıl szóló határozat megküldésre került a társaság részére.
120/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosításáról szóló határozat a
társaság és a jogi képviselı részére további ügyintézés céljából megküldésre került.
121/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Bihari Szociális Szolgáltató NKft. 2009. évi közhasznúsági jelentését és a 2010. évi üzleti
tervet elfogadó, továbbá prémiumfeladatot meghatározó határozat a társaság és a jogi képviselı
részére további ügyintézés céljából megküldésre került.
122/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft. 2009. évi közhasznúsági jelentését és a 2010. évi üzleti
tervet elfogadó, továbbá prémiumfeladatot meghatározó határozat a társaság és a jogi képviselı
részére további ügyintézés céljából megküldésre került.
123/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
MEGYEGAZDA NKft. 2009. évi közhasznúsági jelentését és a 2010. évi üzleti tervet elfogadó,
továbbá prémiumfeladatot meghatározó határozat a társaság és a jogi képviselı részére további
ügyintézés céljából megküldésre került.
124/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Bihari Eurofalu NKft. 2009. évi beszámolójának tudomásulvételét tartalmazó határozat
megküldésre került a társaság részére.
125/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Hajdúsági Szociális NKft.-vel megkötött Együttmőködési Megállapodás módosításáról szóló
határozat megküldésre került a társaság és a jogi képviselı részére további ügyintézés céljából. A
NKft. Együttmőködési Megállapodásának a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe
foglalása megtörtént.
126/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének
és 2009. évi beszámolójának tudomásul vételérıl szóló határozat megküldésre került az
alapítvány kuratóriumának elnöke részére.
127/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámoló,
valamint 2009. évi közhasznúsági jelentésének tudomásul vételérıl szóló határozat Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint a közalapítvány kuratóriuma elnökének
megküldésre került.
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128/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásáról és
2009. évi beszámolójának tudomásulvételérıl szóló határozat megküldésre került Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint társ-alapító – és az alapítvány kuratóriuma részére.
129/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Nagyalföld Alapítvány megszüntetését kezdeményezı határozat megküldésre került az
alapítványt alapító megyei önkormányzatok, valamint az alapítvány kuratóriumának elnöke és
igazgatója részére.
130/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi tájékoztató tudomásulvételérıl szóló
határozat tájékoztatás céljából megküldésre került Dr. Pásti Gabriella észak-alföldi regionális
tiszti-fıorvos részére.
131/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A megyei önkormányzat 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló értékelés az Északalföldi Regionális Államigazgatási Hivatal részére átadásra került, valamint a gyermekvédelmi
intézmények részére tájékoztatás céljából megküldésre került.
132/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Bihari Szociális NKft. és a Hajdúsági Szociális NKft. 2009. évi szakmai tevékenységérıl szóló
beszámolók elfogadásáról szóló határozat tájékoztatás céljából megküldésre került a társaságok
részére.
133/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A határozatnak megfelelıen a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011/2012-ig érvényes
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és - fejlesztési terve idıarányos
végrehajtása értékelésének elfogadásáról szóló határozat megküldésre került a megyei
önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeknek.
134/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A nevelési-oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai
osztályok, óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának engedélyezésérıl
szóló közgyőlési határozat valamennyi közoktatási intézmény vezetıjének megküldésre került.
135/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
Az önkormányzat a 6/2010. (II. 12.) MÖK határozatában foglaltaknak megfelelıen az Éltes
Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthont érintıen az
önkormányzatok számára biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó
pályázatot benyújtotta.
136/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, valamint a Dr.
Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon esetében
a konyhai dolgozói álláshelyek megszüntetésérıl szóló határozat megküldésre került az
intézményvezetıknek a szükséges intézkedések megtétele céljából.
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137/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Sportösztöndíj átadására 2010. június 17-én került sor ünnepélyes keretek között, ahol a díjakat
Szólláth Tibor, a megyei közgyőlés alelnöke adta át. A döntésrıl valamennyi pályázó értesítése
megtörtént.
138/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A megyei önkormányzat tulajdonában lévı Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás 2010. július 4-én közzétételre került a megyei
önkormányzat honlapján. A beérkezett ajánlatokról a közgyőlés a 2010. augusztus
27-i ülésén dönt.
140/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon pályázatának
támogatásáról szóló határozat az intézmény vezetıjének megküldésre került. Az intézmény a
pályázatot határidıre benyújtotta.
141/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítására vonatkozó, módosított
támogatási szerzıdés aláírása, és a fel nem használt támogatási összegrıl való lemondás a megyei
önkormányzat részérıl megtörtént. Az aláírt dokumentumok megküldésre kerültek a
közremőködı Magyar Államkincstár részére, a támogató részérıl való aláírás céljából.
142/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
belsı felújítására vonatkozó, módosított támogatási szerzıdés aláírása, és a fel nem használt
támogatási összegrıl való lemondás a megyei önkormányzat részérıl megtörtént. Az aláírt
dokumentumok megküldésre kerültek a közremőködı Magyar Államkincstár részére, a támogató
általi aláíráshoz.
143/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének
akadálymentesítése címő projekthez kapcsolódóan a mőszaki ellenır kiválasztásra került az
intézmény részérıl. A mőszaki ellenır díját a határozatnak megfelelıen a projekt befejezése
(2010. szeptember 30.) után kell átutalni a GAFI-nak.
144/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A megyei önkormányzat tulajdonát képezı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásban a 19054
helyrajzi számú, Debrecen, Bartók Béla út 2-26. sz. alatti ingatlanon a „Kenézy Kórház
napkollektoros rendszerrel való ellátása” címő pályázat kapcsán a beruházás megvalósításához,
fenntartásához történı tulajdonosi hozzájárulásról szóló határozat és a tulajdonosi nyilatkozat
megküldésre került a pályázatot benyújtó Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és
Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetıje részére.
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145/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A „Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium felújítása”címő ÉAOP-4.1.1/A
pályázat 2010. május 31-én a VÁTI Nonprofit Kft., mint közremőködı szervezet részére
benyújtásra került.
146/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A „Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” címő pályázat
forrásösszetételének módosításáról szóló határozat az ÉARFÜ Nonprofit Kft., mint
Közremőködı Szervezet részére a Támogatási Szerzıdés elıkészítése céljából megküldésre
került.
147/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. részére megküldésre került a „BIHARMED – Bihar Megyék
Egészségügyi Együttmőködése” címő pályázat második fordulóra történı benyújtásának
támogatásáról szóló nyilatkozat.
A benyújtott pályázat költségvetése:
Projekt költségvetése
Támogatás (magyar)
Támogatás (román)
Összesen:
ebbıl Magyar
17,6 %
partner
Saját erı
ebbıl Román
2%
partner
1 Euro= 280,- Ft.

624.734.600,- Ft
275.155.440,- Ft
284.844.560,- Ft
560.000.000,- Ft

2.231.195 Euro
982.698 Euro
1.017.302 Euro
2.000.000 Euro

58.921.520,- Ft

210.434 Euro

5.813.080,- Ft

20.761 Euro

A benyújtott pályázat pénzügyi adatai:
A pályázat tervezett összköltségvetése:
A megyei önkormányzatot megilletı
támogatás:
A megyei önkormányzat által
biztosított tervezett saját erı:

624.734.600,- Ft (2.231.195 Euro)
0,- Ft
0,- Ft

148/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum „Korszerő regionális onkológiai
hálózat kialakítása” címő pályázatában meghatározott fejlesztés támogatásáról szóló határozat
tájékoztatás és további intézkedés céljából megküldésre került a DEOEC képviselıjének.
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150/2010. (VI. 4.) MÖK határozat,
151/2010. (VI. 4.) MÖK határozat és
152/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
A határozatokban foglaltaknak megfelelıen Vargáné Szabadka Gyöngyi Tündének, a Kós Károly
Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumnál; Tarsoly Andor Bélának, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumnál; Szabó Andrásnak, a Bocskai István
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál magasabb vezetıi beosztás ellátásával
történı megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek.
153/2010. (VI. 4.) MÖK határozat és
154/2010. (VI. 4.) MÖK határozat
Szendiné dr. Orvos Erzsébetnek a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárnál; Szilágyi Irénnek a Méliusz
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központnál igazgató-helyettesi feladatok ellátására
vonatkozó magasabb vezetıi megbízásához szükséges munkáltatói intézkedések megtétele
érdekében az egyetértést tartalmazó határozatok megküldésre kerültek az intézmények igazgatói
részére.
II.
Ülésterv módosítása
A közgyőlés 2010. évi üléstervérıl szóló 309/2009. (XI. 27.) MÖK határozat 2010. szeptember
10. napjára tartalmaz munkaülést.
Tekintettel az augusztus 27-ei ülésre, kérem a közgyőlést, hogy értsen egyet a 2010. évi ülésterv
módosításával és következı ülését 2010. szeptember 17-én tartsa.

Debrecen, 2010. augusztus 19.

Rácz Róbert

