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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

23/2007. (XII. 14.) HBMÖK 
 

rendelete 
 

a 2008. évi  költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a következı rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, valamint a fenntartásában 
mőködı valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására. 
 

2. § 
 
(1) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza elnökét, hogy 2008. 

január 1-jétıl a 2008. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2008. 
évi gazdálkodásának folyamatosságát a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésérıl szóló módosított 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet – a közgyőlés 2007. 
évre vonatkozó döntéseinek megfelelıen – módosított elıirányzatainak szintjén, 
idıarányosan biztosítsa. 

 
(2) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az átmeneti gazdálkodás idıszakában a Magyar 

Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló törvénynek, a jogszabályoknak és az 
önkormányzat rendeleteinek megfelelıen a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
(3) A 2008. január 1-tıl részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a 

2007. évi költségvetési rendelet intézményi elıirányzatai az önállóan gazdálkodó 
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság által intézményenként, idıarányosan használhatók 
fel. 

 
(4) Az átmeneti idıszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2008. évi költségvetés 

részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2008. évi 
költségvetésbe 

3. § 
 
A rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni. 
 
Debrecen, 2007. december 14.  
 

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

24/2007. (XII. 14.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 

13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról 
 
 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 79-80. §, valamint az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 108. § által biztosított felhatalmazás alapján a 18/2004. (VII. 5.) 
HBMÖK, a 20/2004. (X. 1.) HBMÖK, a 26/2004. (XII. 17.) HBMÖK, a 2/2005. (I. 21.), a 
8/2005. (II. 25.) HBMÖK, a 12/2005. (V. 27.) HBMÖK, a 23/2005. (XII. 16.) HBMÖK, a 
11/2006. (VI. 30.) HBMÖK, a 12/2006. (VII. 19.) HBMÖK, a 13/2006. (VIII. 25.) HBMÖK, 
a 1/2007. (II. 1.) HBMÖK, illetve az 5/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletekkel módosított 
13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: rendelet) a következık szerint 
módosítja, illetve egészíti ki: 
 

1. § 
 
(1) A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„Az önkormányzat számára vagyont beszerezni, szolgáltatást igénybe venni 2.000.000 forint 
egyedi nettó beszerzési érték és a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben (a 
továbbiakban: Kbt.) meghatározott egyszerő eljárásra vonatkozó közbeszerzési értékhatár 
között csak versenyeztetés útján lehet.” 
 
 
(2) A rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép 
 
„Nem kell alkalmazni a versenyeztetés szabályait az önkormányzati vagyon értékesítése, 
kezelésbe adása, bérbeadása, ingyenes átruházása, valamint a beszerzések során:  
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzésekre, 
b) az értékpapírok nyilvános forgalomba-hozatala, az értékpapírok tızsdei értékesítése esetén, 
c) üzletrész, részvény értékesítése, valamint ingatlancserék esetében,  
d) ha a tulajdonos saját önkormányzati vagyonkezelı szervét bízza meg a vagyon kezelésével 
vagy a hasznosításban való közremőködéssel,  
e) ha a versenyeztetéssel történı értékesítés 6 hónapon belül két alkalommal eredménytelen, 
f) ha az ajánlattevı ajánlatának elfogadása az ingatlan tulajdonjogi, használati viszonyainak 
rendezését szolgálja, 
g) ha az ajánlattevıt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság, kizárólagos jog illeti meg, más 
ajánlattevıvel történı szerzıdéskötés esetén bizonyos jogok érvényesítésétıl elesik, az 
lehetetlenné válik, 
h) mőszaki-technikai sajátosságok miatt csak egy szervezet képes a szerzıdést teljesíteni, 
illetıleg a korábbi nyertes ajánlattevı mással történı helyettesítése mőszakilag eltérı és nem 
illeszkedı terméket beszerzését eredményezné, 
i) rendkívüli sürgısség esetén, azonban a rendkívüli sürgısség nem eredhet az ajánlatkérı 
mulasztásából, 
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j) az áru beszerzése felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás során 
történt értékesítés keretében történik, 
k) a beszerzés kivételesen kedvezı feltételei csak rövid ideig állnak fenn, s az 
ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, 
l) ingatlanbérlés, ingatlan vásárlása, 
m) vezetıi tanácsadói szolgáltatások, 
n) tankönyv beszerzése, amennyiben arra a tankönyvpiac rendjérıl szóló törvényben 
meghatározottak szerint, az iskolai tankönyvellátás keretében kerül sor és a tankönyv szerepel 
a tankönyvjegyzékben, 
o) szolgáltatás megrendelés esetén, ha arra a Kbt. IV. része szerinti egyszerő tervpályázati 
eljárást követıen kerül sor, és a nyertessel történik a szerzıdéskötés, 
p) a Kbt. 296. § i) pontja szerinti jogi szolgáltatás.” 
 

2. § 
 
A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

3. § 
 
A rendelet 5. számú mellékletében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalánál a 
korlátozottan forgalomképes vagyoni körben szereplı debreceni 0658 helyrajzi számú, 
Debrecen, Hosszúpályi u. 12. szám alatti, valamint a forgalomképes vagyoni körben szereplı 
kékedi 251 és 176 helyrajzi számú, Kéked, Fı u. 36. szám alatti ingatlanok a 
MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht. kezelésében lévı 
korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe kerül a következık szerint: 
 
 

Vagyonkezelı 
Helyrajzi 

szám Ingatlan címe Rendeltetése 

0658 Debrecen, Hosszúpályi u. 12 alkotóház 
251 Kéked, Fı u. 36. üdülı 

MEGYEGAZDA Hajdú-
Bihar Megyei Ingatlan- 
és Vagyonkezelı Kht. 176 Kéked, Fı u. 36 üdülıtelek 

 
4. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Debrecen, 2007. december 14. 
 
 

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 
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1. számú melléklet 
 

a 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelethez 
 

A versenyeztetési eljárás szabályai 
 
 

A) 
 

Az önkormányzati vagyon elidegenítése 
 

I. általános szabályok 
 
 

1) A pályázatot az értékhatárokhoz kapcsolódó hatáskör jogosultja vagy az általa megbízott 
szakértık, vagy más, a közgyőlés által kijelölt személyek hirdetik meg. 
 
2) A pályázati kiírás jogszerőségi szempontból történı véleményezésérıl a fıjegyzı 
gondoskodik. Ezt a feladatát más jogi végzettségő személyre átruházhatja. 
 
3) A nyilvános pályázatot legalább egyszer a megyei napilapban meg kell hirdetni.  
 
4) A pályázat leadására nyitva álló határidıt úgy kell megjelölni, hogy legalább 15 nap álljon 
a pályázók rendelkezésére. 
 
5) A zártkörő pályázatról az érintett pályázókat egyidejőleg és közvetlenül kell értesíteni. A 
pályázati felhívást legalább három pályázónak meg kell küldeni úgy, hogy a felhívást postára 
kell adni a benyújtásra megállapított határidı elıtt legalább 15 nappal. 
 
6) A pályázatot két fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetben a második fordulóban 
az elıre meghatározott és közzétett szempontok alapján az elsı forduló eredményeképpen 
kiválasztott pályázók vehetnek részt. 
 
7) A pályázatot kiíró a pályázati feltételeket és szabályokat a pályázat során a beadási 
határidıig megváltoztathatja, beleértve a pályázatok beadási határidejének meghosszabbítását 
is.  
A változtatást a pályázati kiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni 
vagy valamennyi érdekeltnek meg kell küldeni. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy új 
pályázat kiírására került sor és a pályázatok beadásának új határidejét is ennek megfelelıen 
kell meghatározni. 
 
8) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell különösen: 

− a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, 
− az értékesítésre, hasznosításra szánt vagyon megjelölését szükség esetén annak 

minimális árát, 
− a pályázat formai követelményeit, 
− a pályázatok benyújtásának helyét, és idıpontját, 
− a pályázati kötöttség minimális idıtartamát, 
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− amennyiben a pályázatot a kiíró által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján 
kell elkészíteni, a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának idejét, helyét, 
ellenértékét, 

− a pályázat elbírálásának szempontját, módszerét, 
− kétszakaszos eljárás esetén a második szakaszba jutás feltételeit, 
− adott esetben a pályázati biztosítékra vonatkozó elıírásokat, 
− a pályázatok elbírálásának határidejét, 
− hiánypótlásra, kérdésfeltevésre vonatkozó rendelkezéseket. 

 
9) Ingatlan esetén a pályázat elıkészítése során be kell szerezni  

− a három hónapnál nem régebbi vagyonértékelést, 
− ingatlan esetében három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot.  

 
 

II. Pályázati biztosíték 
 
1) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához köthetı, melyet a pályázati felhívásban 
meghatározott módon és idıben kell rendelkezésre bocsátani. 
 
2) A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, a pályázat érvénytelenségének 
megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után vissza kell adni.  
 
3) Nem adható vissza a biztosíték, ha 
− a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerzıdést biztosító mellékkötelezettséggé 

alakul át, 
− a pályázó a pályázati kötöttség idıtartama alatt pályázatát visszavonta, 
− a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidı lejártát követıen, de az 

eredményhirdetést megelızıen vonta vissza ajánlatát, 
− a szerzıdés megkötésének meghiúsulása a pályázónak felróható, vagy az ı 

érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 
 
 

III. Pályázati kötöttség 
 
1) A pályázó pályázati kötöttsége, ha a kiírás eltérıen nem rendelkezik, akkor kezdıdik, 
amikor a pályázatok benyújtására nyitva álló határidı lejárt. 
 
2) A pályázó a pályázatához a kiírásban meghatározott idıpontig kötve van. Kivétel ez alól, 
ha a pályázatot megnyert ajánlattevıvel szerzıdést köt a kiíró vagy írásban közli a 
pályázókkal, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
3) A pályázó a pályázatát csak akkor módosíthatja, ha erre a pályázati kiírás lehetıséget 
biztosít. 
 
4) A kiíró a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megjelölt idıpontig visszavonhatja. 
A visszavonásra a közzétételnél irányadó szabályokat kell alkalmazni. 
 
5) A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidı lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja. 
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6) Az ajánlattevı nem igényelhet térítést ajánlata kidolgozásáért és ajánlattételével 
kapcsolatos más jogcímen sem terjeszthet elı követelést. 
 

 

IV. A pályázatok elbírálása, értékelése 
 
1) A pályázatot a kiírásban meghatározott formai követelményeknek megfelelıen kell 
elkészíteni és a felhívásban meghatározott idıpontig és helyen benyújtani. 
 
2) 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, 
− egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettség vállalására. 

 
3) A pályázó a pályázatában közölt egyes adatoknak – kivéve az eljárás tisztaságát, 
átláthatóságát biztosító adatokat (pl. ár, határidı stb.) – az elbírálás utáni nyilvánosságra 
hozatalát kizárólag csak üzleti titokra való hivatkozással tilthatja meg. A pályázatában meg 
kell jelölnie azon adatokat, melyeket a fentiekre való hivatkozással nem kíván nyilvánosságra 
hozni. 
 
4) A pályázatokat a beérkezés sorrendjében sorszámmal kell ellátni, mely sorrendet a bontás 
során is követni kell. A pályázatok átvételérıl a kiíró igazolást állít ki. 
 
5) A beérkezett pályázatok felbontása az ügyiratkezelés szabályainak betartásával a 
következık szerint történik: 
− A pályázati határidı lejártakor a megyei közgyőlés elnöke vagy a megyei fıjegyzı által 

kijelölt három fıs döntés-elıkészítı (értékelı) bizottság bonthatja fel a beérkezett, lezárt 
pályázatokat. Az egy példányban benyújtott pályázat minden lapját a bizottság két 
tagjának szignálnia kell és arról azonnal másolatot kell készíteni.  

− A szignált másolatot - a pályázatok szignált másolati példányát - a bizottság egy 
csomagba vagy borítékba visszazárja és a csomagoláson a lezárási helyeket a bizottság 
minden tagja aláírásával, szignójával látja el. 

− A pályázatok bontásáról jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia 
kell a pályázók nevét, címét és a pályázatok összehasonlításához szükséges pályázati 
adatokat. A jegyzıkönyvet 5 (öt) munkanapon belül meg kell küldeni valamennyi 
pályázónak. 

 
6) Ha a kiírás eltérıen nem rendelkezik, a pályázatokat 30 napon belül el kell bírálni. A 
beérkezett pályázatok elbírálásának határidejét a kiíró elhalaszthatja, melyrıl minden pályázót 
egyidejőleg írásban értesítenie kell. 
 
7) Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetıleg a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek. 
 
8) Érvényes a pályázat, ha mind formáját, mind tartalmát tekintve megfelel a pályázati 
kiírásban foglaltaknak. 
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9) A pályázat érvényességérıl, illetve érvénytelenségérıl továbbá az eljárás eredményérıl, 
eredménytelenségérıl a kiíró dönt. 
 
10) A beérkezett pályázatokat a döntés-elıkészítı (értékelı) bizottság véleményezi és 
indoklással ellátott javaslatot tesz a döntésre jogosult számára. 
 
11) Nem vehet részt a pályázat értékelésében, aki: 

− az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, 

− az érdekelt gazdálkodó szervezet tisztségviselıje, 
− az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 
− az elızıekben felsorolt személyek hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontjában 

meghatározott személyek]. 
 
12) A pályázat értékelésében résztvevı bizottsági tag köteles bejelenteni, ha vele szemben 
összeférhetetlenségi ok áll fenn. 
 
13) A pályázatok értékelése során a bizottság munkájáról emlékeztetı kell készíteni, melynek 
tartalmaznia kell a bizottság döntési javaslatát. 
 
14) Eredménytelen a pályázat, ha: 

− a kitőzött idıpontig nem érkezik pályázat, 
− a beérkezett pályázatok egyike sem felel meg a felhívás vagy a pályázatra vonatkozó 

más elıírásnak, 
− jelen melléklet 15) pontjában meghatározott okból. 

 
15) A kiíró a pályázat kiírásakor fenntarthatja magának a jogot, hogy egyik pályázóval se 
kössön szerzıdést, és ilyen módon minısítse a pályázati eljárást eredménytelennek. Jelen 
pontban szereplı feltételre a pályázati felhívásban, illetıleg a dokumentációban fel kell hívni 
a pályázók figyelmét. 
 
16) A pályázatok közül az összességében legkedvezıbb feltételeket kínáló, megalapozott 
pályázat mellett kell dönteni. 
 
17) A pályázati eljárás eredményérıl, a beérkezett pályázatok elbírálásról az eljárás végén 
írásban kell értesíteni a pályázókat. 
 
18) Az a pályázó, aki a versenyeztetési eljárás szabályainak alkalmazását jogszabálysértınek 
tartja, az eredményhirdetéstıl számított 15 napon belül a pályázat kiírójához fordulhat. 
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B) 
Az önkormányzat számára történı beszerezés 

 
I. Általános szabályok 

 
 

1) Beszerzési eljárást az értékhatárokhoz kapcsolódó hatáskör jogosultja vagy az általa 
megbízott szakértık, vagy más, a közgyőlés által kijelölt személyek kezdeményezhetnek. 
 

2) A beszerzési kiírás dokumentumai jogszerőségi szempontból történı véleményezésérıl a 
fıjegyzı gondoskodik. Ezt a feladatát más jogi végzettségő személyre átruházhatja. 
 

3) Jelen szabályzat hatálya alá tartozó beszerzés esetén a beszerzési (ajánlattételi) felhívást 
legalább három ajánlattevınek meg kell küldeni, illetıleg amennyiben az eljárás 
megindítását megelızıen a közgyőlés elnöke úgy dönt, a megyei napilapban kell 
megjelentetni. 
 

4) Az eljárást két fordulóban is ki lehet írni. Ebben az esetben a második fordulóban az elıre 
meghatározott és közzétett szempontok alapján az elsı forduló eredményeképpen 
kiválasztott ajánlattevık vehetnek részt. 
 

5) A kiíró a kiírási feltételeket és szabályokat az eljárás során a beadási határidıig 
megváltoztathatja, beleértve az ajánlattételi határidı meghosszabbítását is. 
A változtatást valamennyi érdekeltnek egyidejőleg meg kell küldeni. Ebben az esetben 
úgy kell tekinteni, hogy új kiírására került sor és az ajánlatok beadásának új határidejét is 
ennek megfelelıen kell meghatározni. 
 

6) A kiírás során az ajánlattételi határidıt úgy kell meghatározni, az ajánlattevıknek 
megfelelı határidı álljon a rendelkezésükre ajánlatuk kidolgozására. Az ajánlattételi 
határidı nem haladhatja meg a 15 napot. 
 

7) A beszerzési (ajánlattételi) felhívásnak különösen az alábbiakat kell tartalmaznia: 
– kiíró szerv megnevezése, székhelye, 
– a beszerzés tárgya, mennyisége, 
– a szerzıdés teljesítésének idıpontja, illetıleg a szerzıdés idıtartama, 
– amennyiben az ajánlatot a kiíró által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján 

kell elkészíteni, a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának ideje, helye, ellenértéke, 
– az ajánlat benyújtásának helye és idıpontja, 
– az alkalmasság feltételei, azok igazolási módja, 
– az alvállalkozók bemutatása, 
– az ajánlati kötöttség idıtartama, 
– ajánlati biztosíték kikötése esetén az ajánlati biztosítékra vonatkozó rendelkezések, 
– kétszakaszos eljárás esetén a második szakaszba jutás feltételei, 
– az ajánlat elbírálásának szempontja, módszere, 
– hiánypótlásra, kérdésfeltevésre vonatkozó rendelkezések, 
– az ajánlat elbírálásának határideje. 
A beszerzés tárgyát és mennyiségét oly módon kell meghatározni, hogy az lehetıvé tegye 
a megfelelı ajánlattételt és a beérkezett ajánlatok összehasonlítását, illetve összhangban 
legyen a beruházási célokmánnyal.  
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A felhívásban kötelezı elıírni, hogy az ajánlattevı nyilatkozzon: neki, illetıleg 
alvállalkozójának nincs 60 (hatvan) napot meghaladó köztartozása, továbbá nyilatkoznia 
kell arról is, hogy az ajánlattevı, illetıleg az alvállalkozója nem áll csıd-, vagy 
felszámolási eljárás továbbá végelszámolás alatt. 
Amennyiben a beszerzés támogatásból valósul meg, az ajánlattevınek nyilatkoznia kell, 
hogy támogatással összefüggı ajánlatában hamis adatot nem szolgáltatott, támogatás 
alapján megkötött szerzıdését szerzıdésszerően teljesítette. 
 
 

II. Ajánlati biztosíték 
 
1) Az eljárásban való részvétel biztosíték adásához köthetı, melyet az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott módon és idıben kell rendelkezésre bocsátani. 
 
2) A biztosítékot az ajánlattételi felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének 

megállapítása, valamint az ajánlatok elbírálása után vissza kell adni.  
 
3) Nem adható vissza a biztosíték, ha 

− a kiírás szerint az a megkötött szerzıdést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, 
− az ajánlattevı az ajánlati kötöttség idıtartama alatt ajánlatát visszavonta, 
− az ajánlattevı az ajánlat benyújtására nyitva álló határidı lejártát követıen, de az 

eredményhirdetést megelızıen vonta vissza ajánlatát, 
− a szerzıdés megkötésének meghiúsulása az ajánlattevınek felróható, vagy az ı 

érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 
 
 

III. Ajánlati kötöttség 
 
1) Az ajánlattevı ajánlati kötöttsége, ha a kiírás eltérıen nem rendelkezik, akkor kezdıdik, 

amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidı lejárt. 
 
2) Ajánlattevı az ajánlatához a kiírásban meghatározott idıpontig kötve van. 
 
3) Ajánlattevı csak akkor módosíthatja az ajánlatát, ha erre a kiírás lehetıséget biztosított. 
 
4) A kiíró az ajánlattételi felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt idıpontig 

visszavonhatja. A visszavonásról valamennyi ajánlattételre felkértet haladéktalanul 
írásban értesíteni kell. 

 
5) Ajánlattevı a benyújtásra nyitva álló határidı lejártáig az ajánlatát bármikor 

visszavonhatja. 
 
6) Ajánlattevı nem igényelhet térítést ajánlata kidolgozásáért és ajánlattételével kapcsolatos 

más jogcímen sem terjeszthet elı követelést. 
 
 
 
 



1370. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 12. szám 

 

IV. Az ajánlatok elbírálása, értékelése 

 
1) Az ajánlatot a kiírásban meghatározott formai követelményeknek megfelelıen kell 

elkészíteni és a felhívásban meghatározott idıpontig és helyen benyújtani. 
 
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı nyilatkozatát 

− az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 
− az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, 
− az ellenszolgáltatás összegére, 
− az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, 
− egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettség vállalására. 

 
3) Ajánlattevı az ajánlatában közölt egyes adatoknak – kivéve az eljárás tisztaságát, 

átláthatóságát biztosító adatokat (pl. ár, határidı stb.) – az elbírálás utáni nyilvánosságra 
hozatalát kizárólag csak üzleti titokra való hivatkozással tilthatja meg. Az ajánlatában meg 
kell jelölnie azon adatokat, melyeket a fentiekre való hivatkozással nem kíván 
nyilvánosságra hozni. 

 
4) Az ajánlatokat a beérkezés sorrendjében sorszámmal kell ellátni, mely sorrendet a bontás 

során is követni kell. Az ajánlatok átvételérıl a kiíró igazolást állít ki. 
 
5) A beérkezett ajánlatok felbontása az ügyiratkezelés szabályainak betartásával a 

következık szerint történik: 
− Az ajánlattételi határidı lejártakor a megyei közgyőlés elnöke vagy a megyei 

fıjegyzı által kijelölt három fıs döntés-elıkészítı (értékelı) bizottság bonthatja fel a 
beérkezett, lezárt pályázatokat. Az egy példányban benyújtott ajánlat minden lapját a 
bizottság két tagjának szignálnia kell és arról azonnal másolatot kell készíteni.  

− A szignált másolatot - az ajánlatok szignált másolati példányát - a bizottság egy 
csomagba vagy borítékba visszazárja és a csomagoláson a lezárási helyeket a 
bizottság minden tagja aláírásával, szignójával látja el. 

− Az ajánlatok bontásáról jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek 
tartalmaznia kell az ajánlattevık nevét, címét és az ajánlatok összehasonlításához 
szükséges ajánlati adatokat. A jegyzıkönyvet 5 (öt) munkanapon belül meg kell 
küldeni valamennyi ajánlattevınek. 

 
6) Ha a kiírás eltérıen nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül el kell bírálni. A 

beérkezett ajánlatok elbírálásának határidejét a kiíró elhalaszthatja, melyrıl minden 
ajánlattevıt egyidejőleg írásban értesítenie kell. 

 
7) Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, illetıleg a 

dokumentációban meghatározott feltételeknek. 
 
8) Érvényes az ajánlat, ha mind formáját, mind tartalmát tekintve megfelel a kiírásban 

foglaltaknak. 
 
9) Az ajánlat érvényességérıl, illetve érvénytelenségérıl továbbá a beszerzési eljárás 

eredményérıl, eredménytelenségérıl az eljárás kiírója dönt. 
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10) A beérkezett ajánlatokat a döntés-elıkészítı (értékelı) bizottság véleményezi és 
indoklással ellátott javaslatot tesz a döntésre jogosult számára. 
 

11) Nem vehet részt az ajánlatok értékelésében, aki: 
– az ajánlattételre felhívott szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
– az ajánlattételre felhívott szervezet tisztségviselıje, 
– az ajánlattételre felhívott szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, 
– az elızıekben felsorolt személyek hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontjában 

meghatározott személyek]. 
 

12) Az ajánlatok értékelésében résztvevı bizottsági tag köteles bejelenteni, ha vele szemben 
összeférhetetlenségi ok áll fenn. 
 

13) Az ajánlatok értékelése során a bizottság munkájáról emlékeztetıt kell készíteni, melynek 
tartalmaznia kell a bizottság döntési javaslatát. 
 

14) Eredménytelen az eljárás, ha: 
– a kitőzött idıpontig nem érkezik ajánlat, 
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeznek, 
– egyik ajánlattevı sem tett a kiíró rendelkezésére álló anyagi keretnek megfelelı 

ajánlatot, 
– jelen melléklet 15) pontjában meghatározott okból. 
 

15) A kiíró a beszerzési eljárás megindításakor fenntarthatja magának a jogot, hogy egyik 
ajánlattevıvel se kössön szerzıdést, és ilyen módon minısítse a beszerzési eljárást 
eredménytelennek. Jelen pontban szereplı feltételre az pályázati ajánlattételi felhívásban, 
illetıleg a dokumentációban fel kell hívni az ajánlattevık figyelmét. 
 

16) A beérkezett érvényes ajánlatok közül a megadott bírálati szempont(ok) szerint 
legkedvezıbbet kell kiválasztani és az eljárás nyertesévé nyilvánítani. 
 

17) A beszerzési eljárás eredményérıl, a beérkezett ajánlatok elbírálásról az eljárás végén 
írásban kell értesíteni az ajánlattevıket. 
 

18) Az az ajánlattevı, aki a versenyeztetési eljárás szabályainak alkalmazását 
jogszabálysértınek tartja, az eredményhirdetéstıl számított 15 napon belül a beszerzési 
eljárás kiírójához fordulhat. 
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

25/2007. (XII. 14.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
 

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 módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló – a 
27/2004. (XII. 31.) HBMÖK rendelettel, a 21/2005. (XI. 25.) HBMÖK rendelettel, a 24/2004. 
(XII. 16.) HBMÖK rendelettel, a 7/2006. (VII. 1.) HBMÖK rendelettel, a 21/2006. (XII. 15.) 
HBMÖK rendelettel, valamint a 2/2007. (II. 1.) rendelettel módosított – 12/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendeletet a következık szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja a következık szerint módosul: 
 
/A rendelet hatálya kiterjed/ 
 
„ e) a Hajdú-Bihar megyében élı szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint, a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének az 
idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik.” 
 

2. § 
 
A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következı szöveg lép: 
 
„ (4) A kötelezett által fizetendı személyi térítési díj összegét az intézményvezetı konkrét 
összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylıt az ellátás igénybevételét megelızıen 
írásban tájékoztatja.” 
 

3. § 
 
(1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 
(2) A rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. 
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4. § 

 
E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Debrecen 2007. december 14. 
 
 

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 
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1. számú melléklet 
25/2007. (XII. 14.) HBMÖK rendelet melléklete 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szakosított ellátást nyújtó intézményei 

 

Intézmény neve Székhelye 
Telep-
helye 

Férı-
helyek 

száma (fı) 
Alaptevékenysége 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Idısek 
Otthona, Mikepércs 

 4271 Mikepércs, 
Forrás tanya 42. 

- 195 
Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő 
ellátása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem 
igényel. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Idısek 
Otthona és Értelmi 

Fogyatékosok 
Rehabilitációs Intézete, 
Balmazújváros-Nagyhát 

4060 
Balmazújváros-
Nagyhát, Pf.: 10 

- 50+147 

Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő 
ellátása, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem 
igényel. Emellett nem tanköteles enyhe- vagy középsúlyos értelmi 
fogyatékos fiatalok teljes körő ellátását, képzését, átképzését és 
rehabilitációs célú foglalkoztatását végzi. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 

Fogyatékosok Otthona, 
Komádi 

4138 Komádi, 
Iszap tanya 

- 100 
Az intézmény nem foglalkoztatható, súlyos és középsúlyos értelmi vagy 
halmozottan fogyatékos személyek teljes körő ellátását végzi. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 

Pszichiátriai és Értelmi 
Fogyatékosok Otthona, 

Báránd 

4161 Báránd, 
Hangás dőlı   

Hosszúhát 
100+125 
+35 

Az intézmény szenvedélybetegek - alkohol betegek - és pszichiátriai 
betegek ápolását, gondozását és foglalkoztatását végzi. A hosszúháti 
telephely 125 fı felnıtt korú, halmozottan sérült értelmi fogyatékos 
személy és 35 fı pszichiátriai beteg ápolását, gondozását és 
foglalkoztatását látja el. 
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Intézmény neve Székhelye Telep-helye 

Férı-
helyek 
száma 
(fı) 

Alaptevékenysége 

DERMÁK Derecskei 
Mentálhigiénés és 
Ápolási Központ 

Közhasznú Társaság 

160 
Pszichiátriai betegek, valamint értelmi fogyatékosok bentlakásos 
intézményi ellátását, valamint rehabilitációs célú foglalkoztatását  
végzik. 8 fı pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátásában részesül. 

DERMÁK Kht. 
Hajdúszoboszlói 

Humánszolgáltató és 
Ápolási Otthon 

4130 Derecske, 
Morgó tanya 
 

Tulipán u. 
Sas u. 
Köztársaság u. 
 
 4200 
Hajdúszoboszló, 
Hıforrás u. 
105/c. 

240 

Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak, valamint dementálódott idısek 
ápolása, gondozása, teljes körő ellátása, akiknek egészségi állapota 
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, ezen belül 
mozgáskorlátozottak szakosított ellátása. Továbbá ellátja a megyei 
módszertani szakirányítási feladatokat. 

HAHUSZO Hajdúnánási 
Humán Szolgáltató és 

Ápolási Otthon 
Közhasznú Társaság 

214 

A pszichiátriai és értelmi fogyatékosok, valamint idıskorúak ápolása, 
gondozása, habilitációja, rehabilitációja, - továbbá az alapító okiratban 
leírt feladatok megvalósítása - terjed ki, teljes körő intézeti gondoskodás 
mellett. 

HAHUSZO Kht. 
Nyíradonyi Ápolási 

Otthon 

4080 Hajdúnánás, 
Fürdı u. 1 
. 

Magyar utca 
 
4254 Nyíradony, 
Vörösmarty u. 
26 150 

Nyugdíjkorhatárt betöltött, részben dementálódott idıskorúak ápolása, 
gondozása, teljes körő ellátása. 
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2. számú melléklet 
 

25/2007. (XII. 14.) HBMÖK rendelet melléklete 
 

az intézményi térítési díjakról 
 
 

2007. évi számított 
szolgáltatási önköltség 

2008. január 1-tıl 
intézményi térítési díj Intézmény megnevezése 

Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok 

Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhát 
a./ idısek részlege  150.856 72.120 2.404 
b./ rehabilitációs intézet 150.856 63.780 2.126 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Mikepércs 
a/ idısek részlege 133.520 68.190 2.273 
b./ demens betegek részlege 133.520 59.910 1.997 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi 
a./ fogyatékos intézet 170.043 89.250 2.975 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok 
Otthona 
Báránd – pszichiátriai részleg 144.330 73.020 2.434 
Hosszúhát – pszichiátriai részleg 144.330 73.020 2.434 
Hosszúhát – értelmi fogyatékosok 
részlege 

144.330 73.020 2.434 

 
Az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri hozzájárulás mértéke 

 

Intézmény megnevezése 
2008. évi egyszeri 

hozzájárulás összege, Ft/fı 
Idısek Otthona, Mikepércs 
- emelt szintő részleg 

1.500.000,- 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

26/2007. (XII. 14.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet  
módosításáról 

 
 

 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 25/2004. (XII. 17.), a 8/2005. (II. 25.), a 
10/2005. (III. 25.), a 19/2005. (XI. 25.), az 1/2006. (I. 27.), a 9/2006. (VI. 21.), a 16/2006. 
(XI. 22.), a 23/2006. (XII. 15.) HBMÖK, a 7/2007. (III. 1.) HBMÖK, valamint a 9/2007. 
(III. 30.) HBMÖK rendeletekkel módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a 
továbbiakban: SZMSZ) a következık szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Az SZMSZ 12. § (2) bekezdése a következık c) ponttal egészül ki: 
 
„(2) A közgyőlés zárt ülést tart: 

a) választás, kinevezés, felmentés vezetıi megbízás adása, illetıleg visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylı 
személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; 

b) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor, 
c) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. 

 
2. § 

 
Az SZMSZ 37. §- a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„A közgyőlés üléseirıl készült hang- és képanyagot rögzítı kazetta nem selejtezhetı, a 
levéltári átadás határideje 15 év.” 
 

3. § 
 
Az SZMSZ a következı új 52/A. §-sal egészül ki: 
 
„(1) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalánál a pályázati eljárás lefolytatása nélkül 
betölthetı munkakörök a következık: 

- titkár(nı), 
- jogi ügyintézı,  
- intézményi referens, 
- közgazdasági ügyintézı, 
- projekt menedzser. 
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(2) A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselık száma tárgyévben nem 
haladhatja meg a hivatali szervezetnél foglalkoztatott köztisztviselık létszámának 3%-át. 
 
(3) A megyei fıjegyzı a pályázati eljárás lefolytatása nélkül adott köztisztviselıi kinevezésrıl 
tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetı minisztert.” 
 
 

4. § 
 
Az SZMSZ 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére a tulajdonosi jogok gyakorlásával 
kapcsolatosan átruházott hatáskörök 9. pontja a következık szerint egészül ki: 
 
„9. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat intézményei vezetıinek és a 

kizárólag a megyei önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, ideértve a 
közhasznú társaságok ügyvezetı igazgatóinak, illetve a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 11. §-ában foglalt korlátozással a közgyőlés alelnökei tekintetében.” 

 
5. § 

 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Egyidejőleg hatályon kívül helyezésre kerül az SZMSZ 3. számú mellékletének I. 
fejezetében a Területfejlesztési Bizottság feladatainak felsorolásai közül az utolsó francia 
bekezdés. 
 
 
Debrecen, 2007. december 14. 
 
 

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 

 
 


