
2009/1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1. 

ISSN 1215 4261 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM 

 
 
 
 
A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 
 
 

száma tárgya  
1/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Lejárt határidejő határozatok végrehajtása 4. oldal 

2/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Együttmőködési megállapodás kiegészítése a 
HAHUSZO Kht-val 

4. oldal 

3/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A Segítséggel Élık Alapítvánnyal kötött ellátási 
szerzıdés módosítása 

5. oldal 

4/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A közgyőlés 2009. január 30-ai ülése 
napirendjének elfogadása 

5. oldal 

5/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A közgyőlés bizottságai döntés-elıkészítı, 
javaslattevı tevékenységérıl, illetve a közgyőlés 
által átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló 
2008. évi beszámoló elfogadása 

6. oldal 

6/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. szám alatti ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítása, az ingatlan 
értékesítésére új pályázat kiírása 

6. oldal 

7/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a. szám alatti 
ingatlan értékesítése (9696/2 hrsz.)  

6. oldal 

8/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatt 
ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítása 

7. oldal 

9/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A MEGYEGAZDA Kht. a Kht. alapítójaként 
tulajdonát képezı Debrecen, Tímár u. 19. szám 
alatti irodaház megnevezéső ingatlan értékesítése 
(9739. hrsz.) 

7. oldal 

10/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan 
megvásárlása (9739. hrsz.) 

8. oldal 

11/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan 
értékesítésre vonatkozó pályázat kiírása 

8. oldal 

12/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A MEGYEGAZDA Kht.-val kötött közhasznúsági 
megállapodás módosítása (86/2007. (IV. 11.) MÖK 
határozat módosítása)  

9. oldal 

13/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A Bessenyei György Szakközépiskola és Arany 
János Kollégiumra vonatkozóan szakvélemény 
kiadása 

10. oldal 



2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/1. szám 

14/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Berettyóújfalu közoktatási-feladatellátási tervéhez 
szakvélemény kiadása 

11. oldal 

15/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Megállapodás megkötése pedagógiai szakszolgálati 
feladatok átadásáról a Hajdúhadházi Többcélú 
Kistérségi Társulásnak 

12. oldal 

16/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Döntés egyben szavazásról 13. oldal 

17/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

„Kaland, pihenés, szórakozás” – Hajdú-Bihar 
megye és Bihor megye turisztikai kínálatának 
népszerősítése címő pályázat benyújtása 

14. oldal 

18/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

„Határon átnyúló digitális közkincs és közös 
történelmünk bemutatása, szakmai konferenciák 
szervezése, kiadványok készítése” címő pályázat 
benyújtása 

14. oldal 

19/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

„Kistérségi együttmőködéseket elısegítı 
partnerségen alapuló képzési program Hajdú-Bihar 
és Bihar megyékben” címő pályázat benyújtása 

15. oldal 

20/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

„Agrárszakképzés feltételeinek fejlesztése a 
határmenti térségben” címő pályázat benyújtása 

15. oldal 

21/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

„Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése 
értékteremtı gazdaság- és társadalomfejlesztési 
programok és együttmőködések megvalósítására” 
címő pályázat benyújtása 

16. oldal 

22/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

„Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor 
mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad 
Központtal” címő pályázat benyújtása 

16. oldal 

23/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Egyetértés a „Hajdú-Bihar- Bihor Interregionális 
Hírügynökség megalapítása” címő pályázat 
benyújtásával 

17. oldal 

24/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Egyetértés a „Bajnokok Tornája Bihar- Bihor 
megyében” címő pályázat benyújtásával 

17. oldal 

25/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Egyetértés a „Román és magyar, mint környezeti 
nyelv oktatása a régióban” címő pályázat 
benyújtásával 

17. oldal 

26/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Pályázat benyújtása „UNICREDS – University 
Collaboration in REgional Development Spaces” 
(Egyetemi együttmőködés regionális fejlesztési 
térségekben) címmel  

18. oldal 

27/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Pályázat benyújtása “Brownfield Policy 
Improvement Task Force” (Barnamezı-
hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport) 
címmel 

18. oldal 

28/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által 
a Berettyóújfalui Bihari Múzeum fejlesztésére 
benyújtandó pályázat támogatása  

19. oldal 

29/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által 
a Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum 
fejlesztésére benyújtandó pályázat támogatása  

20. oldal 



2009/1. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 3. 

30/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, mint 
konzorciumvezetı által benyújtandó pályázat 
támogatása 

20. oldal 

31/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat „Nevelıszülık továbbképzésének 
támogatása” címő pályázatának támogatása 

21. oldal 

32/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat „Nevelıszülıi hálózatok mőködési 
feltételeinek javítása” címő pályázatának 
támogatása 

21. oldal 

33/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Pályázat kiírása a Kós Károly Mővészeti 
Szakképzı Iskola és Kollégium magasabb vezetıi 
(igazgatói) beosztásának megbízással történı 
betöltésére 

22. oldal 

34/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Egyetértés Hajdú Zsigmondnak, a Hajdú-Bihar 
Megyei Múzeumok Igazgatóságánál történı 
szakmai igazgató-helyettesi megbízásával 

23. oldal 

35/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat 

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának 2009. évi 
Önzetlenség-díjának adományozása 

24. oldal 

 
 
 
KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK 
 

 Lejárt határidejő határozatok 25. oldal 
   

 
Debrecen, 2009. február 24. 

 



4. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/1. szám 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
1-35/2009. (I. 31.) MÖK határozatai 

 
 

 
1/2009. (I. 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: 
 
90/2008. (III. 28.) MÖK határozat, 114/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 192/2008. (VI. 20.) 
MÖK határozat, 250/2008. (IX. 26.) MÖK határozat, 251/2008. (IX. 26.) MÖK határozat, 
266/2008. (IX. 26.) MÖK határozat, 273/2008. (XI. 7.) MÖK határozat, 276/2008. (XI. 7.) 
MÖK határozat, 296/2008. (XI. 7.) MÖK határozat, 299/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 
300/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 301/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 302/2008. (XI. 28.) 
MÖK határozat, 303/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 304/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 
305/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 306/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 307/2008. (XI. 28.) 
MÖK határozat, 308/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 309/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 
310/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 311/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 312/2008. (XI. 28.) 
MÖK határozat, 314/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 315/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 
316/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 317/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 318/2008. (XI. 28.) 
MÖK határozat, 319/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 320/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 
321/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 322/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 323/2008. (XI. 28.) 
MÖK határozat, 324/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 325/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 
326/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 327/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 328/2008. (XI. 28.) 
MÖK határozat, 329/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 330/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 
331/2008. (XI. 28.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2009. január 30.  
 
 
 
2/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a HAHUSZO Hajdúnánási Humán 
Szolgáltató Közhasznú Társasággal 286/2007. (X. 26.) MÖK határozat alapján megkötött 
együttmőködési megállapodás 5. pontját a következıkkel egészíti ki a mikepércsi idısek 
otthona költségvetési intézményként történı megszüntetésének idıpontjától: 
 
5. / A megállapodás 4. pontjában meghatározott szolgáltatások normatív állami 

hozzájárulásának igénylésére a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésében 
meghatározott feltételek szerint kerül sor. A Kht. a mikepércsi idısek otthonában az 
étkezést a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Mikepércs Község Önkormányzata 
között a 117/2007. (V. 4.) MÖK határozat szerint létrejött társulási megállapodás útján 
biztosítja.  
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A közgyőlés a kiegészítéssel egyidejőleg a megállapodást egységes szerkezetben is elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 

 

3/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Segítséggel Élık Alapítványával 
megkötött ellátási szerzıdést módosító 292/2008. (XI. 7.) MÖK határozatának a szerzıdı 
felekre vonatkozó részét - a kuratóriumi elnök személyében bekövetkezett változásra 
tekintettel - a következık szerint módosítja: 
 

„ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 

mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54 
továbbiakban: Önkormányzat képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke, 
másrészrıl a Segítséggel Élık Alapítványa, mint fenntartó (Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 
7-9., továbbiakban: Alapítvány) képviseletében Dráviczki Csaba, a kuratórium elnöke 
(továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következı feltételek szerint:” 
 
A közgyőlés a módosítássokkal egyidejőleg a szerzıdést egységes szerkezetben is elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 15. 
 
 

 

4/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2009. január 30-ai ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Beszámoló a közgyőlés bizottságai döntés-elıkészítı, javaslattevı tevékenységérıl, illetve 

a közgyőlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
 
2. Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre  
 
3. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására 
 
4. Elıterjesztés a pedagógiai szakszolgálati feladatok átadására 
 
5. Elıterjesztés pályázatok benyújtására  
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6. Elıterjesztés intézményvezetıi pályázat kiírására, egyetértési jog gyakorlására  
 
7. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított 

Önzetlenség-díj 2009. évi adományozására 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 

 

5/2009. (I. 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 4. §-a alapján a 2008. évre vonatkozóan a közgyőlés bizottságai 
döntés-elıkészítı, javaslattevı tevékenységérıl, illetve a közgyőlés által átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
6/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában 
lévı, a berettyóújfalui 2/2 hrsz-ú, Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. szám alatti, 8 ha 9204 m2 
alapterülető ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, 
egyben az ingatlan értékesítésére új pályázatot ír ki a 316/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
szerinti tartalommal. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 2., a felhívás megjelentetésére, 
    2009. február 27., a pályázat elbírálására 
 
 

 

7/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában 
lévı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9696/2 hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, 
Vármegyeháza u. 1/a. szám alatt található, 2936 m2 alapterülető ingatlan értékesítésére 
vonatkozó pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és ezzel egyidejőleg a Közgyőlés és 
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII.1.) HBMÖK 
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rendelet 5. § m) pontjában biztosított jogkörében eljárva az ingatlant az Alexander Trade Kft. 
(4030 Debrecen, Alma u. 24.) részére értékesíti a következı feltétellel:  
az ingatlan vételára nettó 105.000 E Ft azzal, hogy a megyei önkormányzatot 40 parkolóhely 
tekintetében örökös használati jog illeti meg. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 15. 
 
 
 

8/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában 
lévı, a püspökladányi ingatlan-nyilvántartásba 3710/4 hrsz. alatt felvett, a valóságban 
Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatt található 8164 m2 alapterülető ingatlan 
értékesítésére irányuló pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, egyben felkéri elnökét, 
hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozóan tegyen javaslatot a megyei közgyőlés soron 
következı ülésén.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 

 

9/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei 
Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht. alapítójaként - a gazdasági társaságokról szóló módosított 
2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a társaság 
tulajdonát képezı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. hrsz. alatt felvett, a valóságban 
Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt található, 1113 m2 alapterülető, irodaház megnevezéső 
ingatlant értékesíti azzal a feltétellel, hogy a megyei önkormányzat az általa kezdeményezett 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a 10/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
szerinti vételi ajánlatot teszi.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét és a közhasznú társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
    Zámbori Tamás, ügyvezetı 
Határidı:   2009. február 28.  
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10/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Közgyőlés és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § m) 
pontjában biztosított hatáskörében eljárva, a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- 
és Vagyonkezelı Kht. tulajdonát képezı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. hrsz. 
alatt felvett, a valóságban Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt található, 1113 m2 alapterülető, 
irodaház megnevezéső ingatlant megvásárolja.  
 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérı megyei 
önkormányzatnak 48.243 E Ft áll rendelkezésére az ingatlan megvásárlására. 
 
A közbeszerzési eljárás eredményes lezárása esetén a közgyőlés felhatalmazza elnökét az 
adásvételi szerzıdés megkötésére azzal, hogy a vételár kifizetésére három részletben 2009. 
április 27. napjáig kerül sor.  
 
Az ingatlan vételára a 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 
22/2008. (XI. 28.) HBMÖK rendelet alapján az általános tartalék terhére kerül biztosításra. 
A közgyőlés tudomásul veszi, hogy az ingatlan egy részét határozatlan idıre kötött bérleti 
szerzıdések alapján bérlık használják. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és a közhasznú társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
    Zámbori Tamás, ügyvezetı 
Határidı:   2009. február 28.  
 
 
 
11/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. 
hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt található, 1113 m2 
alapterülető, irodaház megnevezéső ingatlan tulajdonjogának – a 10/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat szerint történı - megszerzését követıen az ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázatot ír ki a következı feltételekkel: 

Pályázati felhívás 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. hrsz. alatt 
felvett, a valóságban Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt található, 1113 m2 alapterülető, 
irodaház megnevezéső ingatlan értékesítésére. 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez 
zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Tímár utca ingatlanvétel” megjelöléssel. 
 

A pályázat beérkezési határideje: 2009. március 16. (hétfı) 16.00 óra. 
A pályázati kötöttség minimális idıtartama: 60 nap. 
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A pályázati eljáráson történı részvételre az jogosult, aki átveszi a pályázati dokumentációt, 
valamint 5 MFt pályázati biztosítékot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat OTP 
Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-15372387 számú számlájára átutal. Az 
átutalásról szóló bizonylat másolatát a pályázathoz mellékelni kell. 
 
Bírálati szempont az ajánlott vételár. A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követıen 
második fordulót bonyolít le, melynek során a két legmagasabb összegő vételárat ajánló 
pályázóval tárgyal.  
A pályázatok elbírálásáról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése várhatóan  
2009. márciusi ülésén dönt.  
 
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. 

 
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.: 52/507-567) kérhetı, illetve vehetı át munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 28. a felhívás megjelentetésére, 
    2009. március 27. a pályázat elbírálására 
 
 
 
12/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. 
hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt található, 1113 m2 
alapterülető, irodaház megnevezéső ingatlan tulajdonjogának – a 10/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat szerint történı – megszerzése esetén a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei 
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Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht. és a megyei önkormányzat közötti, a 86/2007. (IV. 11.) MÖK 
határozattal elfogadott közhasznúsági megállapodás hatályos szövegét 2009. március 1-jei 
hatállyal a következık szerint módosítja: 
 
A közhasznúsági megállapodás 3./ pontja a következıkkel egészül ki: 

 

„ - hasznosítja a Debrecen, Tímár utca 19. szám alatti ingatlant,” 

 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 1. 
 
 
 
13/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Berettyóújfalu Város 
Önkormányzatának a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti 
kérelmére - a Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium elnevezéső 
intézmény oktatott szakmastruktúrájának módosításával összefüggı - Berettyóújfalu Város 
Önkormányzatának tervezett intézkedésével kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki: 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási 
szakértıi vélemény alapján a módosított szakmastruktúra szerinti nevelés-oktatás, szakképzés 
bevezetése esetén az Iskola a nevelési-oktatási, szakképzési feladatait továbbra is megfelelı 
színvonalon tudja ellátni, az új szakképesítések oktatásának bevezetése nem jelent a szülık és 
a tanulók számára aránytalan terhet.  
 
Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében (a továbbiakban: 
megyei közoktatási fejlesztési terv) foglaltak szerint fontos célkitőzés, hogy az Országos 
Képzési Jegyzék folyamatos korszerősítését követve a szakképzı iskolák és fenntartóik 
fejlesztı munkája révén az iskolák szakmastruktúrája a megújított szakmai követelményekhez 
igazodjon, és ennek megfelelıen sor kerüljön a képzési kínálat szükséges módosítására.  
A szakmastruktúra módosítása hozzájárul az Iskolában a szakképzés tartalmi 
korszerősítéséhez.  
 
Ugyancsak fontos célkitőzés a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltak alapján, hogy 
növekedjen a szakképzettséget szerzı fiatalok száma, valamennyi tanuló szerezhessen 
szakképesítést nappali rendszerő iskolai oktatásban. A megyei közoktatási fejlesztési terv 
részét képezı középfokú beiskolázási tervben az Iskola beiskolázási létszámai a bevezetni 
tervezett szakképesítések szakmacsoportjaiban kerültek meghatározásra. 
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Mindezek alapján Berettyóújfalu Város Önkormányzatának tervezett intézkedése az Iskola 
szakmastruktúrájának 2009. szeptember 1-jétıl történı módosítására vonatkozóan 
összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 6. 
 
 

 
14/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Berettyóújfalu Város 
Önkormányzatának a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti 
kérelmére Berettyóújfalu Város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és 
fejlesztési tervének felülvizsgálata címő, Berettyóújfalu Város Önkormányzata által készített 
dokumentummal kapcsolatban a következı szakvéleményt adja ki: 

A felülvizsgálati dokumentum a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelıen tartalmazza az önkormányzati intézkedési terv jogszabály által elıírt kötelezı 
tartalmi elemeinek felülvizsgálatát, az Önkormányzat által ellátott kötelezı és önként vállalt 
közoktatási feladatokat, az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével 
kapcsolatban az önkormányzati intézkedési terv elfogadása óta tett intézkedések értékelését.  
 
A közoktatási szolgáltatások, illetve a közoktatási feladatellátás szakszerő elemzésén alapul a 
felülvizsgálati dokumentumban megjelölt - az önkormányzati intézkedési tervben 
meghatározott fejlesztési célkitőzések és feladatok kiegészítését szolgáló - 
intézménymőködtetési, fejlesztési, valamint kistérségi együttmőködési célok és feladatok 
meghatározása. 
 
A felülvizsgálati dokumentumban 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 Berettyóújfalu Város Önkormányzata kötelezı 
közoktatási feladat-ellátási kötelezettségeinek és önként vállalt közoktatási feladatainak 
teljesítését, közoktatási intézményei szakmai tevékenységének fejlesztését, a nevelı-oktató 
munka tartalmi erısítését és elısegítik az intézmények hatékony mőködését.  
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 6. 
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15/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 69. §-a, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 86. és 89/A. §-aiban foglaltak alapján a továbbtanulási, 
pályaválasztási tanácsadás, a gyógytestnevelés, a logopédiai szolgáltatás pedagógiai 
szakszolgálati feladatok átadásáról a következık szerinti megállapodást köti a Hajdúhadházi 
Többcélú Kistérségi Társulással: 
 

MEGÁLLAPODÁS 
pedagógiai szakszolgálati feladatok átadásáról 

 
amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.; 
továbbiakban: Megyei Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert, a megyei közgyőlés 
elnöke, mint átadó  
 
másrészrıl a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.; 
továbbiakban: Társulás) képviseletében Béres László, a Társulás elnöke, mint átvevı között a 
következı feltételek szerint: 
 
1. Társulás kijelenti, hogy társulási megállapodásában vállalta, hogy ellátja a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 86. § (3) bekezdés  
f) pontjában megjelölt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, logopédiai szolgáltatás 
és gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatokat a Társulást alkotó települési 
önkormányzatok (Bocskaikert, Fülöp, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíradony, Nyíracsád, 
Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Téglás, Újléta, Vámospércs) illetékességi területén 
(továbbiakban: a Társulás területe) 2008. október 15-tıl.  

 
2. Felek tudomásul veszik, hogy a közoktatási törvény 89/A. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint a Megyei Önkormányzatnak az 1.) pontban megjelölt feladatok tekintetében 
megszőnik a feladat-ellátási kötelezettsége a Társulás területén 2008. október 15. 
napjával. 

 
3. Társulás vállalja, hogy a Társulás területén a szolgáltatások elérhetıségérıl, az 

igénybevétel módjáról és feltételeirıl a helyben szokásos módon, folyamatosan 
tájékoztatja a lakosságot.  

 
4. E megállapodás 2008. október 15. napjától - határozott idıre, a Társulás fennállásáig- 

2011. december 31-ig jön létre azzal, hogy a lejárat elıtt 60 nappal Felek további 
határozott idejő szerzıdésben állapodhatnak meg.  

 
5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Társulás az 1. pontban megjelölt feladatok ellátását 

jelen megállapodás idıtartamának lejárta elıtt bármely ok miatt nem tudja biztosítani, 
ezzel kapcsolatos döntését az adott év szeptember 30. napjáig köteles meghozni úgy, hogy 
a jelen megállapodás megszüntetése a naptári év utolsó napjával lehetséges. Ez esetben a 
következı év január 1-jétıl a Megyei Önkormányzat köteles a feladatot ellátni.  
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6. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a Hajdúhadházi 

Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése egyetértı döntése szükséges.  

 
7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvérıl szóló1959. évi IV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény elıírásai az irányadók. 

 
8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredı esetleges vitáikat 

elsıdlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a vita 
eldöntésére kikötik a Debreceni Városi Bíróság illetékességét.  

 
9. Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és 

értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Debrecen, 2009. …………… 
 
 
………………………………………   …..………………………………. 
        Béres László          Rácz Róbert 
a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás  a Hajdú- Bihar Megyei Közgyőlés   

elnöke              elnöke 
 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2009. február 28. 
 
 
 
16/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés pályázatok benyújtására” 
címő napirendi ponthoz kapcsolódó 16 határozati javaslatról egyben szavaz. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
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17/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra a „Kaland, pihenés, szórakozás” – Hajdú-Bihar megye és Bihor megye 
turisztikai kínálatának népszerősítése címő pályázat benyújtását a követkık szerint: 
 

A pályázat összköltsége 
162.000.000,- Ft 

(600.000 Euro) 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 
4.131.000,- Ft  
(15.300 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 
156.168.000,- Ft 

(578.400 Euro) 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
18/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra a „Határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, 
szakmai konferenciák szervezése, kiadványok készítése” címő pályázat benyújtását a 
következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége 
102.512.250,- Ft 

(379.675 Euro) 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 
4.172.863,- Ft 

(15.455,05 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 
97.904.865,- Ft 

(362.610,61 Euro) 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
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19/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra a „Kistérségi együttmőködéseket elısegítı partnerségen alapuló képzési 
program Hajdú-Bihar és Bihar megyékben” címő pályázat benyújtását a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége 
21.824.961,- Ft 

(80.833,19 Euro) 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 
858.994,- Ft  

(3.181,46 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 
20.861.347,- Ft 

(77.264,25 Euro) 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
20/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra az „Agrárszakképzés feltételeinek fejlesztése a határmenti térségben” 
címő pályázat benyújtását a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége 
29.974.590,- Ft  
(111.017 Euro) 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 
1.087.290,- Ft  

(4.027 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 
28.705.590,- Ft  
(106.317 Euro) 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 



16. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/1. szám 

21/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra a „Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése értékteremtı 
gazdaság- és társadalomfejlesztési programok és együttmőködések megvalósítására” címő 
pályázat benyújtását a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége 
38.170.000,- Ft 

(141.370,37 Euro) 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 
1.758.480,- Ft  

(6.512.89 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 
36.670.000 Ft 

(135.814,81 Euro) 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
22/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra a „Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése 
Debrecen-Nagyvárad Központtal” címő pályázat benyújtását a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége 
59.999.940,- Ft 
(222.222 Euro)  

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 
1.529.998,- Ft 

(5.666,66 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 
57.839.943,- Ft 

(214.222,01 Euro) 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
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23/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra a „Hajdú-Bihar- Bihor Interregionális Hírügynökség megalapítása” címő 
pályázat benyújtásával, amelyben a megyei önkormányzat, mint támogató partner vesz részt. 
 
A pályázat összköltsége 121.397.400 Ft 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 0 Ft 
A megyei önkormányzatot megilletı pályázati támogatás 0 Ft 

 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
24/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra a „Bajnokok Tornája Bihar- Bihor megyében” címő pályázat 
benyújtásával, amelyben a megyei önkormányzat, mint támogató partner vesz részt. 
 
A pályázat összköltsége 28.000.000 Ft 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 0 Ft 
A megyei önkormányzatot megilletı pályázati támogatás 0 Ft 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
25/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a VÁTI Kht. által kiírt, 
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013 nevő 
pályázati felhívásra a „Román és magyar, mint környezeti nyelv oktatása a régióban” címő 
pályázat benyújtásával, amelyben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint támogató 
partner vesz részt. 
 
A pályázat összköltsége 64.000.000 Ft 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 0 Ft 
A megyei önkormányzatot megilletı pályázati támogatás 0 Ft 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
26/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja az Európai Bizottság által kiírt, 
az INTERREG IVC 2007-2013 pályázati kiírásra „UNICREDS – University Collaboration in 
REgional Development Spaces” (Egyetemi együttmőködés regionális fejlesztési térségekben) 
címő pályázat benyújtását a következık szerint: 
 

A pályázat tervezett összköltségvetése a 14 
partnerre 

2.172.786 Euro  
(586.652.220,- Ft) 

A megyei önkormányzat tervezett 
összköltségvetése a projektben 

179.955 Euro 
(48.587.850,- Ft) 

A megyei önkormányzatot megilletı 
tervezett ERDF támogatás 

152.961,75 Euro 
(41.299.673,- Ft) 

A megyei önkormányzatot megilletı 
tervezett hazai társfinanszírozás 

17.995,5 Euro 
(4.858.785,- Ft) 

A megyei önkormányzat által biztosított 
saját erı 

8.997,75 Euro 
(2.429.393,- Ft) 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
27/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja az Európai Bizottság által kiírt, 
az INTERREG IVC 2007-2013 pályázati kiírásra a B-TEAM “Brownfield Policy 
Improvement Task Force” (Barnamezı-hasznosítási Irányelv Kidolgozó Munkacsoport) címő 
pályázat benyújtását a következık szerint: 
 
A pályázat tervezett összköltségvetése a 14 
partnerre 

2.045.179 Euro 
(552.198.330,- Ft) 
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A megyei önkormányzat tervezett 
összköltségvetése a projektben 

143.323 Euro 
(38.697.210,- Ft) 

A megyei önkormányzatot megilletı 
tervezett ERDF támogatás 

121.824.55 Euro 
(32.892.629,- Ft) 

A megyei önkormányzatot megilletı 
tervezett hazai társfinanszírozás 

14.332,3 Euro 
(3.869.721,- Ft) 

A megyei önkormányzat által biztosított 
saját erı 

7.166,15 Euro 
(1.934.861,- Ft) 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
28/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a TIOP 1.2.2. „Múzeumok iskolabarát 
fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése” címő pályázati felhívásra 
a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által a Berettyóújfalui Bihari Múzeum 
fejlesztésére benyújtandó pályázatot támogatja. 
 
A pályázat összköltsége: 30.000.000 Ft   
Pályázati támogatás:  30.000.000 Ft   
Biztosítandó saját erı: -  
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházással létrehozott 
kapacitásokat és szolgáltatásokat a projekt befejezését követıen 5. év végéig fenntartja és 
üzemelteti 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításának zárásától számított 5 
évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a támogatásból beszerzett eszközök 
rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából bármely 
szervezetnek jogtalan elınye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés 
eredményét (beleértve a kifejlesztett szolgáltatásokat és eszközbeszerzést) a fenntartási 
kötelezettség fennállása alatt a Támogató elızetes jóváhagyása nélkül nem idegeníti el, nem 
terheli meg, nem adja bérbe. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
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29/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a TIOP 1.2.2. „Múzeumok iskolabarát 
fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése” címő pályázati felhívásra 
a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által a Hajdúböszörményi Hajdúsági 
Múzeum fejlesztésére benyújtandó pályázatot támogatja. 
 
A pályázat összköltsége: 50.000.000 Ft 
Pályázati támogatás:  50.000.000 Ft 
Biztosítandó saját erı: -  
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházással létrehozott 
kapacitásokat és szolgáltatásokat a projekt befejezését követıen 5. év végéig fenntartja és 
üzemelteti 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításának zárásától számított 5 
évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a támogatásból beszerzett eszközök 
rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából bármely 
szervezetnek jogtalan elınye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés 
eredményét (beleértve a kifejlesztett szolgáltatásokat és eszközbeszerzést) a fenntartási 
kötelezettség fennállása alatt a Támogató elızetes jóváhagyása nélkül nem idegeníti el, nem 
terheli meg, nem adja bérbe. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
30/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a TÁMOP 3.2.3./08/1 kódszámmal 
meghirdetett az „Építı közösségek”, közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó 
tanulásért címő pályázati felhívásra a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési 
Központ, mint konzorciumvezetı által benyújtandó pályázatot támogatja. 
 
A pályázat összköltsége:  98.000.000 Ft 
Pályázati támogatás:   98.000.000 Ft 
Biztosítandó saját erı:  - 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházással létrehozott 
kapacitásokat és szolgáltatásokat a projekt befejezését követıen 5. év végéig fenntartja és 
üzemelteti. 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításának zárásától számított 5 
évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett a támogatásból beszerzett eszközök 
rendeltetésében és tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából bármely 
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szervezetnek jogtalan elınye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés 
eredményét (beleértve a kifejlesztett szolgáltatásokat és eszközbeszerzést) a fenntartási 
kötelezettség fennállása alatt a Támogató elızetes jóváhagyása nélkül nem idegeníti el, nem 
terheli meg, nem adja bérbe. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a további intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke  
Határidı:    2009. január 30. 
 
 
 
31/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
„Nevelıszülık továbbképzésének támogatása” címő pályázati felhívására a Hajdú-Bihar 
Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által benyújtandó pályázatot a következık 
szerint támogatja: 
 
A pályázat összköltsége 724.500,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját erı 94.500,- Ft 
Pályázati támogatás 630.000,- Ft 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
32/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
„Nevelıszülıi hálózatok mőködési feltételeinek javítása” címő pályázati felhívására a Hajdú-
Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által benyújtandó pályázatot a 
következık szerint támogatja: 
 
A pályázat összköltsége 5.750.000,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját erı 750.000,- Ft 
Pályázati támogatás 5.000.000,- Ft 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályairól szóló 
rendelet alapján biztosítja. 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 30. 
 
 
 
33/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint 
annak a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992.  
(X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 16-18. §-ai alapján pályázatot hirdet a Kós Károly 
Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium (4032 Debrecen, Hollós u. 3.) magasabb vezetıi 
(igazgatói) beosztásának megbízással történı betöltésére a következı feltételekkel: 
 
- büntetlen elıélet, 
- egyetemi szintő tanári végzettség, szakképzettség, 
- legalább 5 éves, a közoktatási törvény 18. § (5)-(6) bekezdései szerinti szakmai gyakorlat. 
 
Az azonos feltétellel rendelkezı pályázók esetén elınyben részesül az, aki rendelkezik 
pedagógus szakvizsgával. 
 
A magasabb vezetıi megbízás 2009. augusztus 1-tıl 2014. augusztus 15-ig terjedı 5 év 
határozott idıre szól.  
 
A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakszerő és törvényes mőködésének, költséghatékony gazdálkodásának 
biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és 
minıségirányítási programjában foglaltak megvalósításának irányítása. Az intézmény 
képviselete. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, melynek tartalmaznia kell: 

• a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket, 
• az egyes intézményegységek irányítására vonatkozó elképzeléseket. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- szakképzettséget igazoló oklevél közjegyzı által hitelesített másolatát,  
- a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 

pályázat elbírálására vonatkozó elıterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében 
tárgyalja, 
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- az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4 oldal terjedelmő 
összefoglalását (mely a döntés elıkészítı anyag részét képezi). 

 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell 
benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, „Kós Károly Mővészeti 
Iskola” jeligével ellátva, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ honlapján való megjelenéstıl számított 30 napon belül. 
 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése várhatóan 2009. májusi 
ülésén bírálja el. 
 
Bérezés és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint annak a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló, 
módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint. 
 
Az intézményrıl további információt az Önkormányzat Hivatala Intézményfenntartói 
Fıosztálya ad az (52) 507-560 telefonszámon. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2009. február 15. a pályázat közzétételére 
    2009. május 31. a pályázat bírálatára 
 
 
 
34/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a mővészeti, a közmővelıdési és a közgyőjteményi területen 
történı végrehajtásáról rendelkezı, módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet  
7. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva egyetért 
 

Hajdú Zsigmondnak 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságánál 
 
szakmai igazgató-helyettesi magasabb vezetıi megbízásával 2009. február 1-tıl 2014. január 
31-ig terjedı 5 év határozott idıre. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét értesítse. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 31. 
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35/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a kitüntetı díjak alapításáról és 
adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 3. § (1) bekezdése alapján  
2009-ben  
 
 

„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Önzetlenség-díját” 
 

Székelyhidi Ágoston 
 

részére adományozza. 
 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a díjat a Megyebálon adja át.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 14. 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
J E L E N T É S 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
a közgyőlés 2008. január 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:  
 
 
90/2008. (III. 28.) MÖK határozat 
A közgyőlési határozatnak megfelelıen a szociális szolgáltatástervezési koncepció 
felülvizsgálatának tervezete megküldésre került a Szociális és Munkaügyi Minisztériumba 
tájékoztatás céljából és az Országos Szociálpolitikai Tanács részére véleményeztetés céljából. 
 
114/2008. (IV. 25.) MÖK határozat 
Az együttmőködési megállapodás Eure-et Loir Megyei Önkormányzattal aláírásra került. 
 
192/2008. (VI. 20.) MÖK határozat 
A 2011/2012-ig szóló közoktatási intézkedési terv módosításáról és egységes szerkezetben 
való elfogadásáról szóló határozat megküldésre került a megyei önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményeknek 
 
250/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az Önzetlenség, Hajdú-Bihar Megye Fejlıdéséért Közalapítvány megszüntetésének 
kezdeményezése a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság részére megküldésre került. 
 
251/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati 
fordulójához történı csatlakozásról szóló közgyőlés határozat és az aláírt megállapodás 
megküldésre került az Oktatási Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságának. 
 
266/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A 2008. évi kitüntetı díjak átadására 2008. november 22-én, a Megyenapja alkalmából 
rendezett ünnepi ülésen került sor. 
 
273/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
A határozat, mellyel a megyei önkormányzat a gépjármővek ingyenes átadásáról határozott a 
Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség részére, megküldésre került a szövetség vezetıje 
részére. A jármővek átadására a megyei önkormányzati gépjármővek átvételét követıen 
kerülhet sor. 
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276/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
A „Folyószámla-hitel” tárgyú, 800 millió forint összegő hitelkeret rendelkezésre tartására 
vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. 
Az OTP Nyrt. ajánlatát követıen a folyószámla hitelkeret szerzıdés 2009. október 5. napjáig 
megkötésre került. A szerzıdés a jelentés mellékletét képezi. 
 
296/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részérıl az Európai Bizottság által, az Európai Területi 
Együttmőködés Dél-Kelet Európai Transznacionális Együttmőködési Program 2007-2013. 
4.2. „A növekedési térségek vonzásképességének és megközelíthetıségének támogatása” 
prioritásra a „Természetes területek funkcionális fejlesztése a délkelet-európai vidéki térségek 
fenntarthatóságának, vonzerejének és versenyképességének javítása céljából – 
Parks&Market” címő pályázat 2008. november 21-én benyújtásra került. 
 
299/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A megye út- és vasúthálózatának állapotáról, fejlesztésérıl szóló határozat megküldésre került 
a tájékoztató elkészítésében közremőködı szervezetek részére. A 48. és 471. számú, valamint 
a 49301. jelő utak fejlesztése érdekében elfogadott felterjesztés a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Miniszter részére megküldésre került. 
 
300/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Kenézy Kórház Kft-nél létszámcsökkenéssel járó átszervezés elrendelésérıl, a varrodai 
tevékenység szolgáltatásvásárlással történı biztosításáról szóló határozat a szükséges 
munkáltatói intézkedések megtétele céljából megküldésre került a Kft. ügyvezetıje részére. 
 
301/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
Kenézy Kórház Kft. alapító okiratának módosítására vonatkozó határozat a Kft. ügyvezetıje 
és jogi képviselıje részére megküldésre került. Az alapító okirat módosítása és az egységes 
szerkezető alapító okirat aláírása megtörtént. 
 
302/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
Kenézy Kórház Kft. és Megyei Egészségügyi Kft. ügyvezetıje megbízási díjának határozott 
idıre szóló módosítására vonatkozó határozat a Kft-k ügyvezetıje részére megküldésre került. 
 
303/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A karbantartói álláshelyek megszüntetésére vonatkozó határozat az intézmények vezetıi 
részére megküldésre került, az érintett kilenc intézményben a felmentések közlése megtörtént. 
 
304/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
Az ırzés-védelmi, portai álláshelyek megszüntetésére vonatkozó határozat az intézmények 
vezetıi részére megküldésre került, az érintett hét intézményben a felmentések közlése 
megtörtént. 
 
305/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Hajdú Táncegyüttes Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány és a „PRO PATRIA” 
Alapítvány támogatására vonatkozó szerzıdés aláírásra került. 
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306/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A nagykereki Bocskai Várkastély kiállításának, valamint a várkastély mőködtetésének 
támogatására vonatkozó határozat Nagykereki Község Önkormányzata részére, illetve a 
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága valamint a Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. részére 
megküldésre került.  
 
307/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A határozat, amellyel a közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2008. 
évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadta, a megyei 
fenntartású intézmények vezetıinek megküldésre került. 
 
308/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A határozat, amellyel a közgyőlés elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi 
koncepcióját, megküldésre került a megyei fenntartású intézmények vezetıinek a szükséges 
intézkedések megtétele céljából. 
 
309/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A HAHUSZO Kht. 2009. évi pénzügyi tervének elfogadásáról és az önkormányzati támogatás 
biztosításáról szóló határozat megküldésre került a HAHUSZO Kht. ügyvezetı igazgatója 
részére további ügyintézés céljából. 
 
310/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A DERMÁK Kht. 2009. évi pénzügyi tervének elfogadásáról és az önkormányzati támogatás 
biztosításáról szóló határozat megküldésre került a DERMÁK Kht. ügyvezetı igazgatója 
részére további ügyintézés céljából. 
 
311/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
MEGYEGAZDA Kht. 2009. évi pénzügyi tervének elfogadásáról szóló határozat a kht. 
részére megküldésre került.  
 
312/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A közgyőlés 2009. évi üléstervének elfogadására vonatkozó határozat megküldésre került 
valamennyi intézmény vezetıjének, a gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetıinek, 
valamint a megyei önkormányzat honlapján közzétételre került.  
 
314/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a megyei közgyőlés – mint a MEGYEGAZDA Kht. alapítója – 
egyetértett a társaság tulajdonában lévı, Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan 
értékesítésével, megküldésre került a Kht. ügyvezetıje részére. 
 
315/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a megyei közgyőlés kifejezte a MEGYEGAZDA Kht. tulajdonában 
lévı, Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan megvételére vonatkozó szándékát, 
megküldésre került a Kht. ügyvezetıje részére.  
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316/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. szám alatti 
ingatlanrész értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételre került a megyei 
önkormányzat honlapján. A pályázat beadási határideje 2009. január 15., elbírálására a 
közgyőlés 2009. január 30-i ülésén kerül sor. 
 
318/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A határozat – melyben a közgyőlés egyetértett Kovács Mariann közönségkapcsolati igazgató-
helyettesi magasabb vezetıi megbízásával a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságánál 
– megküldésre került az intézmény vezetıje részére. 
 
319/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról 
szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatójának a szükséges intézkedések céljából 
megküldésre került. 
 
320/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 
alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatójának a 
szükséges intézkedések céljából megküldésre került.  
 
321/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Komádi Gyermekotthon alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat az 
intézmény igazgatójának a szükséges intézkedések céljából megküldésre került. 
 
322/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának 
módosítására vonatkozó határozat a társulás elnöke részére megküldésre került. 
 
323/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának 
módosítását jóváhagyó közgyőlési határozat megküldésre került a társulás elnöke részére. 
 
324/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás mőködésének támogatására 
vonatkozó közgyőlési határozat a társulás elnöke részére megküldésre került. 
 
325/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ alapító okirata az intézmény 
részére megküldésre került. 
 
326/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terve 
megküldésre került a megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeknek. 
 
327/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Létavértes Város Önkormányzata által a TIOP keretében meghirdetett „Kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázati felhívásra benyújtott 
pályázat véleményezésérıl szóló határozat megküldésre került a városi önkormányzatnak. 
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328/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Polgár Város Önkormányzata által a TIOP keretében meghirdetett „Kistérségi járóbeteg-
szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázati felhívásra benyújtott pályázat 
véleményezésérıl szóló határozat megküldésre került a városi önkormányzatnak. 
 
329/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Vámospércs Város Önkormányzata által a TIOP keretében meghirdetett „Kistérségi 
járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” címő pályázati felhívásra benyújtott 
pályázat véleményezésérıl szóló határozat megküldésre került a városi önkormányzatnak. 
 
330/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Megyei könyvtár Tudásdepó-Expressz címő pályázatának benyújtására vonatkozó határozat 
a Méliusz Központ részére megküldésre került, az intézmény a pályázatot benyújtotta. 
 
331/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A határozatnak megfelelıen a közgyőlés állásfoglalása a megyerendszerrıl megküldésre 
került a Miniszterelnök, az Országgyőlés elnöke, valamint a megye országgyőlési képviselıi 
részére. 
 

II. 
 

Együttmőködési megállapodás kiegészítése 
 
A megyei önkormányzat közgyőlése a 286/2007. (X. 26.) MÖK határozatával együttmőködési 
megállapodást kötött a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Közhasznú Társasággal. 
 
A megállapodás kiegészítése szükséges a megyei önkormányzat és Mikepércs Község 
Önkormányzata közötti társulási megállapodás (117/2007. (V. 4.) MÖK határozat) útján 
ellátott étkezési feladattal. 
 
Kérem a közgyőlést, a határozati javaslatnak megfelelıen fogadja el az együttmőködési 
megállapodás kiegészítését. 
 
 

III. 
 

Ellátási szerzıdés módosítása 
 
A megyei önkormányzat közgyőlése a 292/2008. (XI. 7.) MÖK határozatával ellátási 
szerzıdést kötött 2010. december 31. napjáig a hajdúnánási Segítséggel Élık Alapítvánnyal 
(4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-9.). 
 
Az Alapítvány képviselıje megváltozott, az alapítvány kuratóriumának új elnöke, Dráviczki 
Csaba – figyelemmel az Apk.60.001/2006/6 számú bírósági végzésre – jogosult az ellátási 
szerzıdés módosításának aláírására, ezért a 292/2008. (XI. 7.) MÖK határozat módosítása 
szükséges. 
 
Kérem a közgyőlést, a határozati javaslatnak megfelelıen fogadja el az ellátási szerzıdés 
módosítását.  
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IV. 

 
Tájékoztató az INNOHÍD Zrt. alapszabályának módosításáról 

 

A közgyőlés 12/2006. (I. 27.) MÖK határozatával fogadta el az INNOHÍD Innovációs 
Zártkörően mőködı Részvénytársaság alapító okiratát (a továbbiakban: alapszabály). 
A megyei önkormányzat 500.000.-Ft névre szóló elsıbbségi részvénnyel rendelkezik, ami 1,5 
%-os részesedést jelent.  
Az igazgatóság tagjainak személyében bekövetkezett változás, a felügyelı bizottság tagjainak 
egy fıvel történı bıvítése, a tevékenységi körök TEOR’08-nak megfelelı besorolása, 
valamint az alapszabály egyes rendelkezéseinek kiegészítése szükségessé tette a társaság 
alapszabályának módosítását, melyet a Zrt. közgyőlése elfogadott. 

(Az alapszabály-módosításban a vastag dılt betővel szedett szövegrész módosul.) 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT (ALAPSZABÁLYT) MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

ALAPSZABÁLYT 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál Cg. 15-10-040324 
cégjegyzékszám alatt bejegyzett 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. szám alatti székhelyő 
INNOHÍD Innovációs Zártkörően mőködı Részvénytársaság alulírott részvényesei 
kijelentjük, hogy a társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítjuk: 
 

I. 

 
Az Alapszabály 21/2008. (09.05.) számú közgyőlési határozat alapján 

2008. szeptember 05. napi hatállyal történı módosításai 
 

1.) Az Alapszabály III. pont „A társaság tevékenységi köre” alcímének fı tevékenységre 
és egyéb tevékenységre vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 

� TEAOR’ 08.  
Fı tevékenység:  
70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás   
 
Egyéb tevékenységek: 
41.11’08 Épületépítési projekt szervezése 
41.20’08 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.11’08 Út, autópálya építése 
42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése  
42.99’08 Egyéb máshová nem sorolt építés 
43.11’08 Bontás 
43.12’08 Építési terület elıkészítése 
43.21’08 Villanyszerelés 
43.22’08 Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés  
43.31’08 Vakolás 
43.29’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
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43.32’08  Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33’08  Padló-, falburkolás 
43.34’08 Festés, üvegezés 
43.91’08 Tetıfedés, tetıszerkezet-építés 
43.99’08 Egyéb máshová nem sorolt speciális szaképítés 
58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység 
63.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb információs szolgáltatás 
68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32’08 Ingatlankezelés 
72.19’08 Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés 
72.20’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
74.90’08 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, mőszaki, tudományos 

szolgáltatás 
81.10’08 Építményüzemeltetés 
82.99’08 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 
85.32’08 Szakmai középfokú oktatás 
85.59’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás  

 

2.) Az Alapszabály IV. pontjából törlésre kerülnek az alapítók alapításkori képviselıinek 
nevei, melynek megfelelıen rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 

 
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI 

 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
(4024 Debrecen, Piac u. 54.), továbbiakban: Hajdú-Bihar Megye,  
képviselıje: Hajdú-Bihar Megye közgyőlésének elnöke  
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), továbbiakban: Nyíregyháza,  
képviselıje: Nyíregyháza polgármestere 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

(4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5.), továbbiakban: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 
képviselıje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közgyőlésének elnöke  
 
Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10, továbbiakban: Újfehértó 
Képviselıje: Újfehértó város polgármestere  
 
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., továbbiakban: Hajdúnánás 
Képviselıje: Hajdúnánás Város polgármestere 
 
INNO INVEST Befektetési Korlátolt Felelısségő Társaság 
4400 Nyíregyháza, Szent István út 3. I/4. 
Képviselıje: a társaság ügyvezetıje 
Cg. 15-09-070019 
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A részvénytársaság felsorolt alapítói az Alapszabály aláírásával megállapodtak abban, hogy a 
Gt. rendelkezései alapján zártkörő alapítással részvénytársaságot hoznak létre és annak 
alapításkori alaptıkéjét alkotó valamennyi részvényt az V. fejezet 3. pontjában 
meghatározottak szerint arányban maguk veszik át. 
 
3.) Az Alapszabály VIII. 3. a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

a)  minden évben egyszer a rendes Közgyőlést, amelyet minden év május 31-ig meg 
kell tartani; 

 
4.) Az Alapszabály VIII. 5. pontjának utolsó bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
A közgyőlés helye, ha az igazgatóság eltérıen nem rendelkezik, a részvénytársaság 
székhelye vagy telephelye. 

 
5.) Az Alapszabály VIII. 8. pontja az alábbi 8.7. alponttal egészül ki: 

8.7.  A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot - 
legkésıbb az ülés napjától számított harminc napon belül – a részvényesek 
egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el. Ezen rendelkezés értelmében a 
döntés meghozatalában részt nem vevı részvényesek utólagos, írásbeli 
nyilatkozatukkal közölt jóváhagyás útján – közgyőlés tartása nélkül - a határozat 
érvényessé nyilvánításáról dönthetnek.  

 
6.)  Az Alapszabály VIII. 12. pontjának elsı mondata az alábbiak szerint módosul: 

 
        A közgyőlés levezetı elnökét az igazgatóság elnökének javaslatára a közgyőlés 

 választja. 
 
7.)  Az Alapszabály IX. 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
11./ Az Igazgatóság tagjai : 

 
11.1.  Név:     Katona Attila Miklós 
      Születési hely, idı:   Nyíregyháza, 1960. október 17. 
     Anyja neve:  Géresi Sára Olga  
      Lakcíme:  4400 Nyíregyháza, Báthori u. 8.  
            Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
 
11.2. Név:     Urbán Lajos 
      Születési hely, idı:   Gáva, 1952. december 18. 
     anyja neve:  Zólyomi Katalin 
      lakcíme:  4400 Nyíregyháza, Eötvös u. 8. 
            Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
 
11.3.  Név:    Rácz Róbert 

Születési hely, idı:  Miskolc, 1967. december 31. 
Anyja neve:   Esztián Julianna 

            Lakcíme:  4032 Debrecen, Bartha János u. 13. 
            Megbízatásának idıtartama: 2007. május 31. napjától 2011. december 14. napjáig 
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11.4. Név:     Dr. Kovács Ferenc 
      Születési hely, idı:   Pap, 1960. január 11. 
     Anyja neve:  Kántor Margit 
      Lakcíme:           4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 40. 
            Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
 
11.5. Név:     Bakati Miklós László 
      Születési hely, idı:   Gyır, 1966. október 31. 
     Anyja neve:  Varga Mária 
      Lakcíme:  1124 Budapest, Vass Gereben u. 1.  
            Megbízatásának idıtartama: 2008. szeptember 05. napjától 2013. szeptember 05. 

napjáig 
 
 

II. 

 
Az Alapszabály X.11. a) pontjának 8/2008. (05.30.) számú közgyőlési határozat alapján 
2008. május 30. napi hatállyal, valamint a X.11. pontjának  21/2008. (09.05.) számú 
közgyőlési határozat alapján 2008. szeptember 05. napi hatállyal történı módosításai 

 
   Az Alapszabály X. 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

11./ A Felügyelı Bizottság tagjai: 

a.) Név:         Mikó Dániel 
     Szül.:        Hodász, 1951. december 13. 
     An.:         Füle Éva 
    Lakcím:   4400 Nyíregyháza, Róka zug 8/a. 

                Megbízatásának idıtartama: 2008. május 30. napjától 2013. május 30. napjáig 
   

b.) Név: File Sándor 
     Szül.: Hajdúnánás, 1957. március 25. 
     An.: Filep Zsuzsanna 
     Lakcím: 4030 Debrecen, Tél u. 16. 

                 Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
 

c.) Név: Hibján Zoltán 
Szül.: Nyíregyháza, 1970. június 18. 
An.: Nádasi Julianna 
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Benehalom u. 16. 

                Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
 
     Név: Dr. Kardos Norbert 

      Szül.: Nyíregyháza, 1977. október 04.  
      An.: Marjai Margit 

     Lakcím:. 4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 9.  
                Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
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e.) Név: Szabó Zoltán 

Szül.: Nyíregyháza, 1950. február 10. 
An.:  Erdélyi Karolina 
Lakcím: 4431 Nyíregyháza, Csónak u. 9.  

                 Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
 

f.)  Név: Oláh Miklós 
Szül.: Hajdúnánás, 1956. szeptember 22. 
An.: Kónya Margit 
Lakcím: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 13. 

                 Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
 

g.) Név: Kovács Sándor 
Szül.: Vásárosnamény, 1966. július 24. 
An.: Csontos Julianna 
Lakcím: 4244 Újfehértó, Böszörményi út 6. 

                 Megbízatásának idıtartama: 2006. február 21. napjától 2011. február 20. napjáig 
 
Az Alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 
 

 
Hajdú-Bihar Megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

              Önkormányzat                                                 Önkormányzat 
 
 
 Hajdúnánás Város  Nyíregyháza Megyei Jogú 
 Önkormányzata  Város Önkormányzata 
 
 
 Újfehértó Város Inno Invest Kft   
                   Önkormányzata 
 

 
V. 
 

Tájékoztató a közbeszerzésekrıl 
 
1. A pályázatírásra és pályázatmenedzselési tevékenységre vonatkozó „Keret-megállapodás 
I.” tárgyú uniós közbeszerzési eljárás második szakaszában írásbeli konzultáció lefolytatására 
került sor a következı témákban: 
 
- „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, Agrárszakképzés pályázatírása” 
- „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, Digitális közkincs pályázatírása” 
- „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, HURO – Települési, térségi 

szintő szervezetek felkészítése értékteremtı gazdaság- és társadalomfejlesztési programok és 

együttmőködések megvalósítására pályázatírás” 
- „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, Képzési program pályázatírása” 
- „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, Turisztika pályázatírása” 
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- „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, Parks&Market pályázatírás” 
 

Nyertes ajánlattevı:  
 Konzorciumvezetı neve: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. 
 Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 4. 
 Konzorciumi tag neve: Euro-Régió Ház Kht. 
 Székhelye: 4025 Debrecen, Piac u. 79. 
 Konzorciumi tag neve: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. 
 Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 
Ajánlati ár: 

A sikeres pályázat díja (az önerı nélküli pályázott összeg %-a): 1,8 % 

Megrendelı csak sikeres pályázat esetében fizeti meg a pályázati díjat. (Megrendelı azt a 
pályázatot tekinti sikeresnek, mellyel kapcsolatban az irányító hatóság arról értesíti az 
ajánlatkérıt, hogy a pályázata érvényes és az értesítésben foglalt összegő támogatást nyert.) 
 
2. A „Folyószámla-hitel” tárgyú, 800 millió forint összegő hitelkeret rendelkezésre tartására 
vonatkozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. 

 
Nyertes ajánlattevı: OTP Bank Nyrt. 
Az ajánlattevı székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. 
 
Ajánlati ár: 
- 3 havi BUBOR + 1,8% kamatfelár,  
- 0,15% rendelkezésre tartási jutalék. 

 
Debrecen, 2009. január 21. 
 
 
 
          Rácz Róbert 
 


