
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. október 28-ai nyilvános 
ülésérıl. 
Jelen van 23 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

 Testületi névsor:   

 Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 

1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 

2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 

3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 

4. Biró László igen JOBBIK 

5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 

6. Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 

7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 

8. Csige Tamás igen MSZP 

9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 

10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 

11. Kocsis Zsolt igen JOBBIK 

12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 

13. Kövér Mihály igen MSZP 

14. Kövér Mónika igen MSZP 

15. Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 

16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 

17. Muraközi István igen FIDESZ-KDNP 

18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 

19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 

20. Rigán István igen JOBBIK 

21. Sırés István igen FIDESZ-KDNP 

22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 

23. Timár Zoltán nem FIDESZ-KDNP 

24. Tóth József igen MSZP 

25. Vigh József nem JOBBIK 
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Bodó Sándor 
Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a 
meghívott vendégeket.  
Meghívottként jelen vannak: Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, a megyei aljegyzı, a 
megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 13 fı intézményvezetı.  
Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 
25 megyei közgyőlési tagból 23 tag van jelen. Az ülést megnyitja. 
 
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/0/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 10:00  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100.00 88.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 88.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
245/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. október 28-ai ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
 
1. Tájékoztató a megyei önkormányzat feladatellátását érintı politikai megállapodásról 
 
2. Elıterjesztés kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosítására  
 

3. Elıterjesztés szociális feladatellátást érintı döntésekre  
 
4. Elıterjesztés az Alföld Szakképzı Nonprofit Kft-ben tagsági jogviszony létesítésére 
 
5. Elıterjesztés támogatásokat, valamint pályázat forrásösszetételét érintı döntésekre  
 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. október 28.  
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1. napirendi pont 

„Tájékoztató a megyei önkormányzat feladatellátását érintı politikai megállapodásról” 
 
 
Csige Tamás 
Javasolja, hogy a napirendi pont tárgyalása után név szerint szavazzon a közgyőlés. 
 
Bodó Sándor 
A név szerinti szavazásra akkor lesz lehetıség, ha legalább 9 fı támogatja azt. A megyei 
önkormányzat jelentıs átalakulás elıtt áll, ez mindenki elıtt ismert. Az események várható 
felgyorsulása miatt teljes készültségben állnak, így a késıbbiekben is a közgyőlés bármikori 
összehívása válhat szükségessé. A megyei önkormányzat feladatai januártól megváltoznak, 
azok végleges tartalmáról a parlament fog dönteni. Feladat lesz várhatóan az épített és 
természeti környezet védelme (környezetvédelem, ivóvíz-ellátás, hulladékgazdálkodás stb.), 
idegenforgalmi feladataik is lesznek, illetve az innováció, fejlesztés is. Nagyobb hangsúlyt 
kap a civil szervezetekkel való kapcsolattartás is. Maradnak a közrend, közbiztonsággal, 
illetve a kisebbségekkel kapcsolatos feladatok valamint egyes államigazgatási feladatok is, 
mint a választás lebonyolítása. Jelentısebb lesz a határon túli együttmőködés is. Hatékonyan 
fel kell készülni arra, hogyan fogják az állam részére átadni az intézmények mőködtetésével 
kapcsolatos vagyonelemeket. Az intézményben lévık nem vehetik észre ezt az átalakulási 
folyamatot, számukra nyugodt körülményeket kell teremteniük. A megyei önkormányzattól 
több munkatárs átkerül a kormányhivatalhoz, jelenleg folynak az egyeztetések ezzel 
kapcsolatosan. A megyei önkormányzatnak kifizetetlen számlája nincs, így nem fordulhat elı 
más megyékkel ellentétben, hogy az intézményekben főtetlen helyiségekben történik a 
feladatellátás. A pénzügyi partnereket is meg kell nyugtatni, hogy a kötvénybıl származó 
visszafizetések rendje is letisztázódott, azt már az állam koordinálja. Megalakult az 
intézményeket átadó-átvevı bizottság. A vagyonátadásra még nem került sor, arról a 
közgyőlés egy késıbbi idıpontban fog dönteni. Jelenleg annak elıkészítése folyik. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Postáné Kecskés Ilona  
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kövér Mónika 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
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Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kocsis Zsolt 
A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. A bizottság név szerinti 
szavazást tartott, melyben egy fı nem vett részt. 
 
 

Kérdések és válaszok 

 
 
Kövér Mihály 
Mikor ismerte meg a közgyőlés elnöke a megállapodás tervezetet? Mi volt az a sürgetı 
körülmény, hogy a közgyőlés jóváhagyása nélkül írta alá? Mi az oka, hogy az államosítást az 
elnök támogatja? A fıjegyzıtıl megkérdezi, megfelel-e a hatályos jogszabályoknak a 
megállapodás, mivel azon az ellenjegyzését nem találták. 
 
Bodó Sándor 
A pontos dátumot nem tudja, augusztus vége felé körvonalazódott a megállapodás. Az 
aláíráshoz nem volt szükség közgyőlési döntésre, a magyar kormány nem jogi személy, ez 
gazdasági megállapodásnak nem tekinthetı, egy politikai megállapodásról van szó. 
Vagyonátadás nem történt, jelenleg az elıkészítı munkálatok folynak, és arról a közgyőlés 
egy késıbbi idıpontban fog dönteni. 
 
Dr. Györgyi Zoltán 
Az aláírása azért nem szerepel a megállapodáson, mert politikai megállapodásról van szó, a 
fıjegyzık a hivatal szakmai vezetıi. A megállapodásnak a jogi részét vizsgálták, annak 
tartalma ütközik-e valamilyen jogszabályba. A közgyőlés elnöke politikusként ezt a 
megállapodást aláírhatta, ezzel semmilyen szabálytalanságot nem követett el. A felek között 
csak akkor jöhet létre polgári jogi értelemben vett, érvényes szerzıdés, ha mindkét fél 
jogképességgel rendelkezik. A kormány polgári jogi értelemben szerzıdést nem köthet. A 
megállapodás létrejötte azért volt indokolt, mert azt az önkormányzati rendszer átalakítása 
szükségessé tette. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Tóth József 
Napok óta arra keresik a választ, mi is ez a dokumentum, mert volt már politikai egyezség, 
szándéknyilatkozat, jelenleg politikai megállapodás. A megállapodás kötelezettségeket, 
feladatokat, határidıket rögzít, így ez véleménye szerint a közgyőlés jóváhagyása nélkül nem 
lett volna szabad aláírni. 
 
Biró László 
A Jobbik képviselıi a megállapodást polgári jogi szerzıdésnek vélik, és ennek megfelelıen 
kezelik. A dokumentum neve alapján való megítélését a jogászokra hagyja. Ha a kormány 
nem jogképes, akkor értelmetlen az egész, kár volt aláírni és lepecsételni. Az sem egyértelmő, 
hogy a dokumentum nem keletkeztet jogokat és kötelezettségeket, hiszen azon kívül, hogy 
kötelezıen visszamenıleges hatályú, kötelezi a megyei önkormányzatot, hogy nem adhat el, 
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nem terhelhet meg semmit. Elfogadhatatlan, hogy a közgyőlés elnöke a közgyőlés 
jóváhagyása nélkül írta alá. A fıjegyzı a bizottsági üléseken elmondta, hogy nincs 
értékaránytalanság, hiszen a feladattal terhelt vagyont visszaadjuk oda, ahonnan két évtizede 
kapták. A feladattal nem terhelt vagyon pedig nagyjából ugyanakkora értéket képvisel, mint 
az átvállalt adósság. Az elfuserált rendszerváltás egyik tétele éppen az volt, hogy a megyék 
által végzett feladathoz kerüljön a feladathoz szükséges közvagyon is. Ez biztosította közép 
színtő önkormányzatiság függetlenségének alapját. Nem is volt addig baj, míg a jó állam 
biztosította a feladatellátáshoz szükséges forrásokat is. De aztán a kormányok jöttek-mentek, 
a pénz pedig egyre fogyott. Hajdú Bihar hısiesen mőködtette intézményeit, de miután kiderült 
nincs több pénz, a kormány úgy döntött, visszaveszi a feladatokat és a vagyont is. Ezzel 
gyakorlatilag megszünteti a középszintő önkormányzatiságot Magyarországon. Lesznek majd 
területfejlesztési feladataik, de nem tudják, hogy lesz-e ezekhez forrás és mennyi. A Jobbik az 
átadott vagyon további sorsa és az intézményekben foglalkoztatottak további sorsa miatt 
aggódik. Az elmúlt húsz év tapasztalatai miatt mondja, hogy az állam rossz gazda, hiszen az 
állami vagyont barátoknak, idegeneknek adták, azokat elpocsékolták. Mi a biztosíték arra, 
hogy a megyei önkormányzat vagyona nem kerül elpocsékolásra. Mi lesz az 
alkalmazottakkal? Miért nem a pénzt adta ide a kormány, hogy az intézményeket továbbra is 
mőködtetni tudják. Biztosan mondhatják, azért, mert nincs pénz. Akkor az állam hogyan fogja 
mőködtetni ezeket az intézményeket? Bizonyos, hogy összevonásokkal, létszám-
csökkentésekkel, vagyis több ezer munkavállaló veszíti el állását. Az állam átveszi a 
munkavállalókat, de mi a garancia arra, hogy a késıbbiekben is foglalkoztatja ıket. Azt sem 
tudják, minek a tudomásulvételét kérik, hiszen a dokumentumot utólag megalapozó törvények 
még nincsenek meg és így kérik a közgyőlés tagjait, hogy hozzanak felelısségteljes döntést. 
Felelısen ezt a dokumentumot sem tudomásul venni, sem elfogadni nem tudják és ismeretlen 
tartalmú dokumentum aláírására sem fognak felhatalmazást adni.  
 
Pálfi Zoltán 
Az önkormányzat adósságállományának kezelhetetlensége az utóbbi hónapokban mindenki 
számára világossá vált. Az is világossá vált, hogy a megyei önkormányzatok megmentéséhez 
kormányzati segítség szükséges. A politikai akarat megszületett, hiszen azt a közgyőlés 
elnöke és a miniszterelnök október 3-án aláírt. Az aláírás közgyőlési jóváhagyás nélkül történt 
úgy, hogy azonnali korlátozással, elidegenítési tilalommal, visszamenılegesen, 2011. 
szeptember 1-jei állapotnak megfelelıen kell a vagyonelemeket átadni, az adósságállomány 
átvételéért cserébe, valószínőleg jelentıs vagyonvesztés fejében. Problematikus számára, 
hogy a törvényi háttér megszületése elıtt került sor az aláírásra. A jogszabály megszületése 
december hónapban várható, így felmerül a büntetıjogi felelısség, a hőtlen kezelés és a 
hivatali visszaélés, így a Jobbik képviselı csoport semmisnek tekinti azt a megállapodást. A 
teljes vagyon állami tulajdonba kerülésén túl megszőnik az önkormányzat pénzügyi 
függetlensége is, hiszen a folyószámláját az állami kincstár kezeli majd. A megyei 
önkormányzatok számára csak a területfejlesztési feladatok maradnak, a stagnáló gazdaság és 
üres államkassza mellett. Ezek a lépések a középszintő közigazgatás szétverését jelentik. 
Januártól a megyei közgyőlés gittegyletté válik. Megállapítható, hogy a Fidesz tovább megy a 
diktatúra irányába. 
 
Kocsis Zsolt 
Az átadással talán együtt is tudnának érteni, de fordítva ülnek a lovon, hiszen nincs meg a 
törvényi háttér. A polgárjogi szerzıdés minden elemével fel van ruházva a megállapodás, 
tehát nem politikai alkuról van szó. Elhangzott, hogy már felállt az a bizottság, amely ezt az 
átalakítást levezényli. Nekik csak azzal van a problémájuk, hogy mindebbıl a közgyőlés 
teljesen kimaradt. Ha már augusztus végén megkezdıdött ez a folyamat, akkor lett volna idı, 
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hogy errıl korábban tájékoztatást kapjon a közgyőlés. Véleménye szerint a megyei 
önkormányzat súlytalanná válik, nem lesz ráhatásuk a megye életére. A kórházban jelenleg is 
áldatlan állapotok vannak, mi lesz az államosítás után. A jól elmondott dolog éppen annyira 
fontos, mint a jól megcsinált dolog. A feltőnı értékaránytalansággal sem tudnak egyet érteni, 
így annak késıbbi megszavazása a Btk. 3. §-a alapján hőtlen kezelésbe ütközik. 
 
Ménes Andrea 
Nem egy jogi kollégiumban ülnek, egyikıjüknek sem feladata, hogy jogászkodjon. A politika 
csapat munka, ha felesküdtek a megyei önkormányzatra, az a feladatuk, hogy annak életét 
jobbá tegyék. Az elmúlt nyolc évben a kormányzat ellehetetlenítette a megyei 
önkormányzatok mőködtetését, mely vitathatatlan tény. A felhalmozódott adósságállomány 
görgetése a racionalizációs átalakítások ellenére sem csökkent, így kialakult egy olyan 
helyzet, mellyel már nem tudtak mit kezdeni. Ebben a helyzetben a jelenlegi kormány a 
cselekvés útjára lépett, úgy gondolta, hogy az önkormányzati törvényt át kell alakítani. Ehhez 
készülnek a szükséges jogszabályok. Hajdú-Bihar megye nincs olyan mértékben eladósodva, 
mint más megyék, ahol már az étkeztetést sem tudják biztosítani az intézményekben és nem 
az a jó megoldás, hogy az állam azoknak a megyéknek, amelyek jobban el vannak adósodva, 
azok számára többet utal, azoknak pedig akik kevésbé gazdálkodtak rosszul kevesebbet. Azért 
sem konkrét a jelenlegi megállapodás, mert nem ismerik a megyei önkormányzat jövıbeni 
feladatait. Véleménye szerint a jövıben a megyei önkormányzatok sokkal jelentısebb 
feladatokat kapnak és valóban olyan kérdésekben dönthetnek, melyeknek helyi jelentısége 
van.  
 
Máthé Attila Gyula 
Egyetért azzal, hogy a megállapodás jogszerőségét majd a jogászok megállapítják. Az 
önrendelkezési jog nem szőnik meg és nem csak a vagyont adják át, hanem az ezzel járó 
feladatokat is. Januártól a megyei önkormányzat a legfontosabb feladatot kapja vissza és ez a 
területfejlesztés. A megye életére ha hatással szeretnének lenni, úgy gondolja éppen ez az a 
terület, amely által hatással lehetnek. A fejlesztési források elpazarolásának tudnak majd gátat 
szabni. 
 
Csige Tamás 
Az elıterjesztés ezer sebbıl vérzik, ez látszik a hozzászólásokból is. Kimondhatják, hogy a 
megyei önkormányzatok ezennel megszőnnek. Nem tudják, hogy magának az épületnek mi 
lesz a sorsa. A jelenlegi megállapodásban feladatok, határidık vannak rögzítve. Maga a 
szöveg is tartalmaz olyan megfogalmazásokat, ahol a közgyőlésre utalnak, nem pedig a 
közgyőlés elnökére. Az aláírásnál sem szerepel, hogy Bodó Sándor, a megyei közgyőlés 
elnöke, csupán annyi, hogy Bodó Sándor. Ma a közgyőlés elnöke a kormányhivatal 
hozzájárulása nélkül semmit nem tehet, mi ez, ha nem az önrendelkezés jogának csorbítása. 
Az önkormányzati alapelvet csorbítja. Valószínőleg valamilyen kényszer hatására történt 
mindez, hiszen a közgyőlés elnöke korábban utalt a harckészültségre. De jobb lett volna, ha az 
aláírás elıtt hívják össze a közgyőlést. Tévedés, hogy jogászkodásról van szó. Felelıs 
döntésrıl van szó, ezért tartja fontosnak a név szerinti szavazást. A költségvetésben nem 
szerepel, hogy a területfejlesztés a megyei önkormányzatokhoz kerül, így a települések 
hogyan tervezzenek felelısségteljesen. Ráadásul a megyei önkormányzatok várhatóan olyan 
feladatokat is kapnak az elkövetkezı idıben, amellyel a települési önkormányzatok érdekeit 
sértheti. Ilyen például az ivóvíz ellátás. 
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Bodó Sándor 
Az elhangzott hozzászólások politikai hozzászólások voltak. A parlamentben már hallotta a 
Csige Tamás által elmondott indokokat, így ennyit az elkötelezettségrıl. A megállapodás nem 
tartalmaz érdeksérelmeket, arról szól, hogyan orvosolhatóak a kialakult problémák. Sokkal 
fontosabbnak tartja, hogy egy település tényleges fejlesztésébe beleszólhassanak, mint például 
egy intézmény létszámkeretébe. Nincs szó privatizálásról, a magyar állam, mint gondos gazda 
jelenik meg. Visszautasítja a gittegyletre vonatkozó hasonlatot, hiszen az intézmények 
mőködtetését felelısségteljesen végezték és nem gittegylet módon. Számon kérik, hogy 
nincsenek felsorolva a vagyonelemek. Nincsenek, mert most nem errıl van szó, arról egy 
késıbbi idıpontban fog dönteni a közgyőlés.  
 
Jantyik Zsolt 
Ügyrendi javaslata, hogy a hozzászólásoknál az SZMSZ-ben meghatározott idıtartamot 
tartsák be. 
 
Bodó Sándor 
A 60 perc eltelte után lehetıség van a vita lezárására. Javasolja a napirend feletti vita 
lezárását. 
 
Szavazásra teszi fel az 1. napirendi pont feletti vita lezárását. 
 
Száma: 11.10.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28 11:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 71.43 60.00 
Nem 6 28.57 24.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 2   8.00 
Távol 2   8.00 
Összesen 25   100.00 
 
A közgyőlés a javaslatot elfogadja. 
 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a név szerinti szavazáshoz 9 fı támogató szavazat szükséges. 
 
Szavazásra teszi fel a képviselıi kezdeményezést, miszerint a napirendhez kapcsolódó 
határozati javaslatról név szerint döntsön a közgyőlés. 
 
Száma: 11.10.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28 11:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elutasítva 
Egyszerő szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 8 34.78 32.00 
Nem 14 60.87 56.00 
Tartózkodik 1 4.35 4.00 
Szavazott 23 100.00 92.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 2   8.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
A közgyőlés a kezdeményezést nem fogadja el. 
 
Csige Tamás 
Soha nem látott magatartásnak voltak tanúi a napirendi pont tárgyalása során. Korábban szót 
kért, nem kapott, majd az ügyrendi hozzászólásának ismertetésére sem kapott lehetıséget. 
Ebben a formában nem hajlandók részt venni a szavazásban, az üléstermet is elhagyják. 
 
Az MSZP képviselı csoport elhagyja az üléstermet. 
 
 
Bodó Sándor 
Szavazásra teszi fel a Magyar Köztársaság Kormányával kötött politikai megállapodás 
tudomásulvételére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 78.95 60.00 
Nem 4 21.05 16.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 19 100.00 76.00 
Nem szavazott 4   16.00 
Távol 2   8.00 
Összesen 25   100.00 
 
246/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Kormánya és a 
megyei önkormányzat közötti – a határozat mellékletét képezı – politikai megállapodásban 
foglalt célkitőzéseket, alapelveket – az intézményrendszer további zavartalan mőködésének 
biztosítására figyelemmel – tudomásul veszi, és az érintett szervezetekkel együttmőködik 
annak végrehajtásában. 
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A politikai megállapodás elveivel összhangban a közgyőlés felhatalmazza elnökét – 
valamennyi jogi feltétel megteremtését követıen – a végrehajtáshoz szükséges intézkedések 
megtételére, egyeztetések lefolytatására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. december 31. 

 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2. napirendi pont 

„Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás biztosítására” 
 
 
Tóth Attila 
A megyei önkormányzat egy olyan vállalkozást szeretet volna beindítani, melybıl bevétele 
származott volna, de sajnos jelenleg ezt nem tudják nyugodt szívvel felvállalni. Várhatóan a 
késıbbiekben ezen feladat a helyi önkormányzatokhoz kerül, így abban a megyei 
önkormányzat nem tud szerepet vállalni. 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja 
 
Az MSZP képviselı csoport visszajött az ülésterembe. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Bodó Sándor 
Megadja a szót Csige Tamás részére ügyrendi hozzászólásra. 
 
Csige Tamás 
A hozzászólás gombot nyomta meg, nem ügyrendi hozzászólást kért. Már korábban szót kért 
és nem kapott. Nem világos számára, hogy kaphat, vagy nem kaphat szót a napirendi pontok 
tárgyalása során. 
 
Bodó Sándor 
Természetesen kaphat szót az SZMSZ-ben foglaltak szerint. 
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Csige Tamás 
Ismételten szót kértek, Tóth József vele együtt kért szót. Kéri a közgyőlés elnökét, nézze meg 
a monitort, hogy látszik-e rajta, hogy szót kértek. Segíteni szeretnének ezzel az ülés 
vezetésében. 
 
Bodó Sándor 
Köszöni, de boldogul az ülés vezetésével: A második napirendi pontnál Csige Tamás 
jelentkezett egy ügyrendi majd egy rendes hozzászólással. Megadja a szót Csige Tamás 
részére. 
 
Csige Tamás: 
Jelzi, hogy már korábban benyomta a hozzászólás gombot, ezért szeretné elmondani 
hozzászólását, amire az elızı napirendi pontnál nem volt lehetısége. A megállapodásban 
olyan határidık vannak, amelyekre nem kaptak választ, hogy október 15-ig megtörténtek-e 
azok az elıkészítések, amelyek az anyagban szerepelnek. 
 
Bodó Sándor 
Kéri Csige Tamást, hogy az ülés menetét tartsák be. Tájékoztatja, hogy az elsı napirendi 
pontot lezárták, arról a közgyőlés szavazott. Mivel idıközben az ülésrıl kivonultak, bizonyára 
elkerülte a figyelmüket, hogy a második napirendi pont tárgyalásánál járnak. Kéri Csige 
Tamást, hogy hozzászólása ehhez a témakörhöz kapcsolódjon. 
 
Csige Tamás 
Tisztában van azzal, hogy a második napirendi pontról van szó, viszont szeretné elmondani, 
hogy az elızı napirendi pont során nem kaptak lehetıséget arra, hogy az SZMSZ értelmében  
elmondhassák véleményüket, mivel a közgyőlés elnöke lezárta a vitát, így most szeretné 
elmondani, hogy az egyes számú napirendi pontot a névtelenségbe burkolózva fogadták el, 
így szeretné megkérdezni, hogy a kormányhivatal véleménye, hozzájárulása rendelkezése áll-
e. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy a második napirendi ponthoz kapcsolódóan további hozzászólás 
nincs. 
Szavazásra teszi fel a megyei önkormányzat és a FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei 
Főtéstechnikai Szolgáltató Kft. között kéményseprı-ipari közszolgáltatás 
igénybevételére létrejött Közszolgáltatási Szerzıdés felmondására irányuló határozat 
hatályon kívül helyezésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 77.78 56.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 22.22 16.00 
Szavazott 18 100.00 72.00 
Nem szavazott 4   16.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 

 

247/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat és a FÜTESZ 
Hajdú-Bihar Megyei Főtéstechnikai Szolgáltató Kft. között kéményseprı-ipari 
közszolgáltatás igénybevételére létrejött Közszolgáltatási Szerzıdés felmondására irányuló 
177/2011. (VI. 24.) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról a FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei 
Főtéstechnikai Szolgáltató Kft. képviselıjét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. október 31.  
 
Bodó Sándor 
Kéri a közgyőlés tagjait, hogy szavazás közben ne tegyenek ügyrendi javaslatot, mert így 
kezelhetetlenné válik az ülés. Szavazás után jelentkezett hozzászólásra ismételten Csige 
Tamás ügyrendi kérdésben. 
 
Csige Tamás 
Fel van háborodva az ülés vezetését illetıen. Kéri, hogy a demokrácia alapvetı szabályait 
betartva vezesse az ülést. Megkérdezte a közgyőlés elnökét, valamint a fıjegyzıt, hogy látják-
e a monitoron, hogy Tóth József hozzászólást kért. 
 
Bodó Sándor 
Megkérdezi, mi volt az ügyrendi része a hozzászólásnak 
 
Postáné Kecskés Ilona 
A közgyőlés elnökének 60 perc eltelte után lehetısége volt a vita lezárásának 
kezdeményezésére, mellyel élt is, ezért zárják le a vitát és térjenek át a következı napirendi 
pont tárgyalására. 
 
Bodó Sándor 
Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, miszerint a második napirendi ponthoz 
kapcsolódó vitát zárják le és térjenek át a harmadik napirendi pontra. 
 
Száma: 11.10.28/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:28  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 56.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 56.00 
Nem szavazott 8   32.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
A közgyőlés a javaslatot elfogadja. 
 
 
 

3. napirendi pont 

„Elıterjesztés szociális feladatellátást érintı döntésekre” 
 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a felügyelı bizottságok a határozati javaslatokat elfogadásra 
javasolják. Felkéri a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Kérdések és válaszok 

 
 
Csige Tamás 
Nem kérdésre jelentkezett, hanem a hozzászólás gombot nyomta meg. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Csige Tamás 
Szeretné tudni, hogy a közgyőlési döntés meghozatalához a kormányhivatal jóváhagyó 
támogatása rendelkezésre áll-e, mivel a megállapodásban szerepel, hogy az ilyen jellegő 
döntésekhez szükséges a kormányhivatal hozzájárulása. 
 
Kocsis Zsolt 
Korábban kért volna hozzászólást, ehhez a napirendi ponthoz nem kíván hozzászólni. 
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Ménes Andrea 
Higgadtságra kéri a közgyőlés tagjait és kéri, hogy a napirendi pontokra koncentráljanak. Ha 
Csige Tamás alaposabban olvasná el a megállapodást, akkor láthatná, hogy nincs szükség a 
kormányhivatal jóváhagyására egy –egy közgyőlési döntés meghozatala elıtt. 
 
Bodó Sándor 
Semmiféle kormányhivatali jóváhagyás nem szükséges a közgyőlési döntés meghozatala 
elıtt. 
 
Tóth József 
Botrányosnak tartja az ülés vezetését, ilyet még nem tapasztalt politikai pályafutása alatt. Szót 
kért az elsı, majd a második napirendi pont tárgyalásakor is, de nem kapott.  
 
Bodó Sándor 
Szavazásra teszi fel a Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft-vel kötött ellátási szerzıdés 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:34  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 56.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 56.00 
Nem szavazott 8   32.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
248/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a alapján 
megkötött, a 286/2007. (X. 26.) MÖK határozattal elfogadott és a 2/2009. (I. 30.) MÖK, 
52/2009. (II. 27.) MÖK, 252/2009. (X. 15.) MÖK, 14/2010. (II. 12.) MÖK, 15/2010. (II. 12.) 
MÖK, 125/2010. (VI. 4.) MÖK, 239/2010. (XII. 10.) MÖK, 187/2011. (VI. 24.) MÖK 
határozatokkal módosított ellátási szerzıdést a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit 
Kft.-vel a következık szerint módosítja: 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Bodó Sándor a megyei közgyőlés elnöke, 
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másrészrıl a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., mint fenntartó, Hajdúnánás 
Fürdı u. 1. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) képviseletében Verdó György, ügyvezetı 
(továbbiakban: megállapodó felek) között az érintett intézmény mőködési engedélye jogerıre 
emelkedésének napjától a következı feltételek szerint. 
 
1. Az Ellátási Szerzıdés 4./ pontja a következı dılt, félkövérrel szedett szöveggel egészül ki, 
illetve a dılt, áthúzott betővel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 
„A Nonprofit Kft. a következı szolgáltatásokat nyújtja: 

 

Hajdúnánáson: 

 
Az intézmény neve: Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 

 
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 

 
Hrsz.: 5378/4  

3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás: 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.1.  idısek otthona 

Férıhelyek száma: 
 

idısek otthona:  
ebbıl demens: 

109 fh 
 20 fh 

 
Telephely: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. 

 
Hrsz.: 002536  

3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

3.1.16.  Lakóotthoni ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.16.3.  pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú lakóotthona 

összesen:  
 
ebbıl: 

103 fh 

81 fh 

fogyatékos személyek otthona:  53 fh 

45 fh 

pszichiátriai betegek otthona:  42 fh 

36 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek rehabilitációs 

célú lakóotthona:  

 

8 fh 

 
- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka 

jellegő foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 
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Nyíradonyban: 
 
Az intézmény neve: Nyíradonyi Ápolási Otthon 

 
Székhely: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 

 
Hrsz.: 1170/1 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  
ebbıl emelt szint:  

150 fh 
8 fh 

 
Telephely: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 

 
Hrsz.: 1170/1/A/2 

3. 1.13.  
 

átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.13.3.  
 

pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona:  

16 fh 

 
 
Balmazújváros-Nagyháton: 
 
Az intézmény neve: Balmazújvárosi Humán Szolgáltató 

Otthon 
 

Székhely: 4060 Balmazújváros-Nagyhát 
 

Hrsz.:  0260/39 
3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.1. idısek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 

összesen:  
ebbıl: 

150 fh 

idısek otthona:  50 fh 

Férıhelyek száma: 
 

fogyatékos személyek otthona:  100 fh 

 
Telephely: 4060 Balmazújváros-Nagyhát 

 
Hrsz.: 0260/43 
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Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.15.  
3.1.15.1.  

rehabilitációs intézményi ellátás 
fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye 

Férıhelyek száma: fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye:  
 

 
40 fh 

 
- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 

foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 
 
 
Mikepércsen: 
 
Az intézmény neve: Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon 

 
Székhely: 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. 

 
Hrsz.: 0165 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 
3.1.14.1.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 
idısek otthona 

Férıhelyek száma: idısek otthona:  
ebbıl demens:  

191 fh 
25 fh 

 
 
2. Az Ellátási Szerzıdés jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek között 
változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ellátási 
Szerzıdés aláírására. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Verdó György a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
Határidı:   2011. november 4. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a Bihari Szociális Szolgáltató NKft-vel kötött ellátási szerzıdés 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28 11:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 56.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 56.00 
Nem szavazott 8   32.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
249/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a alapján 
megkötött, a 287/2007. (X. 26.) MÖK határozattal elfogadott és a 80/2010. (III. 26.) MÖK, 
188/2011. (VI. 24.) MÖK határozattal módosított ellátási szerzıdést a Bihari Szociális 
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel következık szerint módosítja: 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Bodó Sándor a megyei közgyőlés elnöke, 
 
másrészrıl a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság, mint 
fenntartó, Derecske, Sas u. 1. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) képviseletében Prek Sándorné, 
ügyvezetı (továbbiakban: megállapodó felek) között az érintett intézmények mőködési 
engedélyének jogerıre emelkedésének napjától a következı feltételek szerint. 
 
1. Az Ellátási Szerzıdés 4./ pontja a következı dılt, félkövérrel szedett szöveggel egészül ki, 
illetve a dılt, áthúzott betővel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 
„A Nonprofit Kft. a következı szolgáltatásokat nyújtja: 
 
Derecskén: 

 
Az intézmény neve: Szakosított Ellátást Végzı Központ 

 
Székhely: 4130 Derecske, Sas u. 1.  

 
3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 
3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

3.1.15.  rehabilitációs intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.15.1.  
 

fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye 
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3.1.15.2.  
 

pszichiátriai betegek rehabilitációs 
intézménye 

összesen:  
ebbıl: 

68 fh 

fogyatékos személyek otthona: 
ebbıl emelt szintő:  

31 fh 

5 fh 
 pszichiátriai betegek otthona: 
ebbıl emelt szintő:  

23 fh 

3 fh 
fogyatékos személyek rehabilitációs 
intézménye:  
ebbıl emelt szintő:  

37 fh 

11 fh 

2 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek rehabilitációs 
intézménye:  

23 fh 

3 fh 

 
Telephely: 4130 Derecske, Morgó tanya 1. 
Hrsz.: 000144 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

összesen: 
ebbıl: 

92 fh 

fogyatékos személyek otthona:  50 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  42 fh 
 

- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 
foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 

 
 
Hajdúszoboszlón: 

 
Az intézmény neve: Idısek Otthona 

 
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/C. 

 
Hrsz.: 4946 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.1. idısek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3. pszichiátriai betegek otthona 

összesen:  
ebbıl: 

240 fh 

idısek otthona:  
ebbıl demens:  

190 fh 
60 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  50 fh 
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Bárándon: 
 
Az intézmény neve: Pszichiátriai Betegek és Értelmi 

Fogyatékosok Otthona 
 

Székhely: 4161 Báránd, Hangás dőlı  
 

Hrsz.: 065 
3.1.13.  

 

átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményi ellátás 

3.1.13.4.  

 

szenvedélybetegek átmeneti 

otthona 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 
3.1.14.3. pszichiátriai betegek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.4.  szenvedélybetegek otthona 

összesen:  
ebbıl: 

108 fh 

szenvedélybetegek átmeneti 

otthona:  

8 fh 

fogyatékos személyek otthona:  3 fh 

pszichiátriai betegek otthona:  23 fh 

Férıhelyek száma: 
 

szenvedélybetegek otthona:  74 fh 

82 fh 

 
I. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 097 

3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 

Férıhelyek száma: fogyatékos személyek otthona:  75 fh 
 
II. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 098/7 

3. 1.13.  

 

átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 

szolgáltatások: 

3.1.13.3.  pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona 

Férıhelyek száma: pszichiátriai betegek átmeneti 

otthona:  

 

20 fh 

3.1.14.  

 

ápolást, gondozást nyújtó 

intézményi ellátás 

Az intézmény által nyújtott szociális 

szolgáltatások: 

3.1.14.3. pszichiátriai betegek otthona 

Férıhelyek száma: pszichiátriai betegek otthona 20 fh 
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III. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 0120 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 

Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 
összesen: 
ebbıl: 

55 fh 

fogyatékos személyek otthona:  20 fh 

Férıhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  35 fh 
 
- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 

foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 
- Közremőködik a regionális szociális módszertani feladatok ellátásában, mint konzorciumi 

partner. A szenvedélybeteg alap és szakellátás területén szükségletfelmérést, tanácsadást 
végez, szakmai mőhelyeket és képzéseket szervez.  

- A szenvedélybeteg ellátással foglalkozó szociális intézmények szakmai munkáját segíti, 
részt vesz a szakellátó rendszerben innovatív, modellértékő programok 
megismertetésében. 

 
 
Komádiban: 
 
Az intézmény neve: Fogyatékosok Otthona 

 
Székhely: 4138 Komádi, Fı u. 222 – 224. 

 
Hrsz.: 306/F/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 
3.1.14.2.  

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 
fogyatékos személyek otthona 

Férıhelyek száma: fogyatékos személyek otthona:  137 fh 
 
 
I. Telephely: Bodza Lakóotthon 
Hrsz.: 306/A/1 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férıhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
 

12 fh 
 
II. Telephely: Cédrus Lakóotthon 
Hrsz.: 306/B/1 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férıhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-  
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gondozó célú lakóotthona:  12 fh 
 
III. Telephely: Gesztenye Lakóotthon 
Hrsz.: 306/C/1 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férıhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
 

12 fh 
 
IV. Telephely: Platán Lakóotthon 
Hrsz.: 306/D/1 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férıhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
 

12 fh 
 

- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 
foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 

 

2. Az Ellátási Szerzıdés jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek között 
változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ellátási 
Szerzıdés aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Prek Sándorné a Bihari Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
Határidı:   2011. november 4. 
 
 
 

4. napirendi pont 

„Elıterjesztés az Alföld Szakképzı Nonprofit Kft-ben tagsági jogviszony létesítésére” 
 
 
Bodó Sándor 
Felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
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Kérdések és válaszok 

 
 
Csige Tamás 
Ugyanaz a kérdése, mint az elızı napirendi pontnál: mikor ismerhetik meg a kormányhivatal 
hozzájáruló nyilatkozatát, mivel véleménye szerint olyan kötelezettségeket vállal az 
önkormányzat ezzel a döntésével, melynek a késıbbiekben lesznek kihatásai, ezért kéri, hogy 
legalább a kormánypárt tartsa a megállapodást magára nézve kötelezınek. 
 
Bodó Sándor 
Javasolja, tartsák meg az ülés komolyságát. A tagsági jogviszony létesítéséhez semmiféle 
hozzájárulás nem szükséges. 
 
Szavazásra teszi fel az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen 
Közhasznú Kft-ben tagsági jogviszony létesítésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/4/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:37  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 100.00 72.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 18 100.00 72.00 
Nem szavazott 4   16.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
250/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – tekintettel a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 154. § és a 155. § (4) bekezdés rendelkezéseire – az Alföld 
Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő 
Társaság taggyőlésének törzstıke emeléssel kapcsolatos döntése esetén a taggyőlés által az 
elsıbbségi jog gyakorlására kijelölt személyként 100 000 Ft pénzbeli hozzájárulást fizet meg, 
melyet a taggyőlés napján, banki átutalással teljesít. 
 
A pénzbeli hozzájárulás fedezete a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3/d. számú mellékletében a Pálfi István Szakképzés-
szervezési Társulás munkaszervezetének mőködési támogatására elkülönített keretösszeg 
terhére biztosított. 
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2. A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – tekintettel a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 156. § (2) bekezdésére – az Alföld Szakképzı Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság – határozat 
mellékletét képezı - társasági szerzıdésének rendelkezéseit magára nézve kötelezıen 
elfogadja. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság társasági szerzıdésének 
módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére valamint arra, hogy gondoskodjék az 1. 
pontban meghatározott pénzbeli hozzájárulás teljesítésérıl. 
 

3. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 148/2011. (V. 27.) MÖK határozatát. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. november 30. 
 
 
 

5. napirendi pont 

„Elıterjesztés támogatásokat, valamint pályázat forrásösszetételét érintı döntésekre” 
 
 
Kocsis Róbert 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült kiegészítés az ülés elıtt kiosztásra 
került. 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kövér Mónika 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Hozzászólások 

 
Csige Tamás 
A jövı évi kötelezettségek vállalása miatt jó lenne, ha láthatnák a kormányhivatal 
véleményét, hozzájáruló nyilatkozatát. Ennek hiányában úgy tőnik, a jövı évi vállalásokat 
majd az adófizetıknek kell megfizetniük. 
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Ménes Andrea 
Örül, hogy a szőkös anyagi körülmények ellenére a megyei önkormányzat forrást különített el 
a vidéki tanulók tanulmányainak támogatására. A kialakult „feszült légkör” ellenére kéri a 
közgyőlés tagjait, támogassák az elıterjesztésben foglaltakat. A kormányhivatal 
véleményének kikérésére nincs szükség. 
 
Csige Tamás 
Természetesen támogatják az elıterjesztést, hiszen a kormány tandíjat kíván bevezetni és igen 
nagy szükségük lesz a hallgatóknak a támogatásra. 
 
Bodó Sándor 
Sajnálatos, hogy még egy ilyen témánál is a politikai ízléstelenség nyilvánul meg. 
Természetesen ehhez a döntéshez sem szükséges külsı szereplı hozzájárulása. Kéri, hogy a 
politikai pártjukon belül felkorbácsolt indulatok miatt ne ıket hibáztassa Csige Tamás. 
 
Szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2012. évi pályázati fordulójához történı csatlakozásra vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100.00 88.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 88.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
251/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a felsıoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény, valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati 
fordulójához.  
 
A közgyőlés 2012. évben: 

- új pályázók megyei kiegészítı támogatására:  8 755 000 Ft, 
- a 2009-2011. években megítélt „B” típusú pályázatokra: 1 245 000 Ft 

 
összegő támogatást, összesen 10 000 000 Ft-ot biztosít a megyei önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére. 
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A közgyőlés felhatalmazza elnökét a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal kötendı, a 
határozat mellékletét képezı megállapodás aláírására. 

 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. november 4., a megállapodás aláírására, 
    2012. január 17., a megyei kiegészítı támogatásról szóló döntés 

meghozatalára 
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a 251/2011. (X. 28.) MÖK határozat melléklete 
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Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére 
mőködési támogatás biztosítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100.00 88.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 88.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
252/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek 
Szövetsége részére 300 000 Ft mőködési támogatást biztosít a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet  
3/c mellékletében meghatározott „Sportorvosi tevékenység ellátása” elıirányzat terhére. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a támogatási szerzıdés elkészítésérıl, illetve a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének következı módosítása során az 
elıirányzat felhasználási jogcímének kiegészítésérıl gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. november 11., a támogatási szerzıdés elkészítésére, 
    2011. november 25., a költségvetési rendelet módosítására 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága vidéki szervezeti 
egységeként mőködı Bocskai István Múzeumban megvalósítandó „Szoboszló öröksége: 
Föld - kard - víz” címő pályázata forrásösszetételének módosítására vonatkozó 
határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 81.82 72.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 4 18.18 16.00 
Szavazott 22 100.00 88.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
253/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 173/2011. (VI. 24.) MÖK határozatával 
jóváhagyott - a helyi önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények 2011. évi 
szakmai támogatásáról szóló 28/2011. (VI. 1.) NEFMI rendelet alapján benyújtott - és 
támogatásban részesített, a fenntartásában lévı Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
vidéki szervezeti egységeként mőködı Bocskai István Múzeumban megvalósítandó 
„Szoboszló öröksége: Föld - kard - víz” címő pályázatának forrásösszetételét a következık 
szerint módosítja: 
 

A pályázat összköltsége (eredeti): 66 593 374 Ft 
A pályázat összköltsége (módosított): 27 777 778 Ft 

Megpályázott támogatás: 59 934 037 Ft 
Megítélt támogatás: 25 000 000 Ft 
Saját erı (eredeti):  6 659 337 Ft 

Saját erı (módosított):  2 777 778 Ft 
 
A pályázathoz szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosított. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatot a Magyar Államkincstár, valamint az 
intézmény igazgatója részére küldje meg, illetve gondoskodjon a megyei önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendeletének következı módosításakor a forrásösszetétel 
átvezetésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. október 31., a határozat megküldésére 
    2011. november 25., a költségvetési rendelet módosítására 
 
 
Szavazásra teszi fel Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke költségátalányának 
megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.10.28/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. október 28. 11:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 100.00 84.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
254/2011. (X. 28.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
- az országgyőlési képviselık javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 3. § (4) 
bekezdése alapján tett – nyilatkozatára figyelemmel a közgyőlés elnöki tisztségéhez 
kapcsolódó költségátalányának folyósítását 2011. november 1. napjával megszünteti. 
 
Ezzel egyidejőleg a közgyőlés a 3/2011. (I. 23.) MÖK határozatának 2. pontját hatályon kívül 
helyezi. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. október 31. 
 
 
 

Különfélék 
 
 
 
Csige Tamás 
A késıbbiekben kézfelnyújtással fogják jelezni hozzászólásukat, mert vagy a szavazógép 
rossz, vagy a figyelemmel van probléma. A tegnapi nap folyamán sajtótájékoztatót szerettek 
volna tartani a Megyeháza helyiségében. Erre válaszul egy táblázatot kaptak, mely tartalmazta 
a terembérleti díjak összegét. A korábbi idıszakban nem jelentett ez problémát, most nem 
kaptak rá lehetıséget, hogy méltó körülmények között tarthassanak sajtótájékoztatót, ezért 
arra a Megyeháza elıtt az utcán került sor. Gratulál az országgyőlési mandátum 
megszerzéséhez, de kéri a közgyőlés elnökét, ne vegye fel azt a hatalmi arroganciát, melyet a 
kormánypárt képviselıi képviselnek. A mai ülés a megyei közgyőlések fekete péntekje lesz, 
mert még nem volt arra példa, hogy bármely képviselı ne mondhatta volna el véleményét. 
Hozzászólásaikat a jó szándék vezeti és kéri, hogy a korábbi üléseknek megfelelıen 
folytassák a vitát. Ezt a stílust nem tudják elfogadni és a megállapodás tartalma miatt a 
kormányhivatalhoz fordulnak, hogy a törvényességi ellenırzést tegyék meg. 
 
Bodó Sándor 
A megyeháza épületében pártpolitikai sajtótájékoztatók sohasem voltak és nem is lesznek. A 
képviselıcsoportok számára biztosított irodákban korlátlanul lehet sajtótájékoztatót tartani. 
Az Árpád teremben tartandó sajtótájékoztatót semmiképpen nem tartja helyén valónak. A mai 
ülést egészen másként látja, mint Csige Tamás. Komoly napirendi pontok során komolytalan 
hozzászólások hangzottak el. Visszautasítja, hogy nem adott szót az ellenzéki képviselıknek, 
hiszen a jelenlévı nyolc ellenzéki képviselıbıl – egy nem kért szót – mind a heten 
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elmondhatták véleményüket, volt aki többször is. Az SZMSZ szerint van lehetıség a vita 
lezárására, ez alapján döntött a közgyőlés. A kisebbségi létet is el lehet kulturáltan viselni. 
Ugyanazt a kérdést feltenni ismétegetve minden napirendi pontnál, komolytalan és ízléstelen, 
ezért ezt politikai szereplésnek tekinti. 
 
Kocsis Zsolt 
Köszönik a Fidesz képviselık „bátor” magatartását, hogy nem merték az elsı napirendi 
pontnál felvállalni a név szerinti szavazást. Felháborítónak tartja, hogy a napirendi pont feletti 
vita egy óra után lezárásra került. Korábban is volt már olyan elıterjesztés, amely felett 
hosszasan vitáztak, az ellenzék véleménye még sem lett sárba tiporva. Jantyik Zsolt képviselı 
kérte, hogy tartsák be az SZMSZ szerinti hozzászólások idıtartamát, aztán az egyik képviselı 
csoport vezetıje mégis több, mint tíz percig beszélt. Nem másról van szó, mint a Fidesz 
arroganciájáról.  
 
Bodó Sándor 
A szavazatok számából egyértelmően látszik, hogy a Fidesz képviselı csoport egységesen 
támogatta az elsı napirendi pontot. 
 
Ménes Andrea 
Nehéz ülés után vannak, az ellenzék érzelmi hullámzása nem más, mint hogy nem értenek 
egyet a többség véleményével. Gratulál a képviselıcsoport nevében az országgyőlési 
mandátum megszerzéséhez és a képviselıcsoport támogatásáról biztosítja a közgyőlés 
elnökét. 
 
Bodó Sándor 
Bejelenti, hogy a közgyőlés elfogadott üléstervének megfelelıen, a következı ülés idıpontja 
2011. november 22. (kedd) ünnepi ülés Hajdúnánáson, 2011. november 25. (péntek) 
munkaülés. Ezen felül várható, hogy soron kívüli ülés összehívására is szükség lesz. 
 
 
Készült: Debrecen, 2011. november 7.   
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán 
megyei fıjegyzı 

Bodó Sándor 
a megyei közgyőlés elnöke 
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