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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

36-66/2009. (II. 27.) MÖK határozatai 
 
 
 
36/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2009. február 27-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 

módosítására  

2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
elfogadására  

3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti idıszakra szóló 
gazdasági programja megvalósításának 2009. évi tervezésére  

4. Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre  

5. Tájékoztató a megyei közgyőlés és a megyében mőködı civil szervezetekkel való 
együttmőködés tapasztalatairól és az együttmőködés lehetıségeirıl 

6. Elıterjesztés 2009. évi szociális intézményi térítési díjak megállapítására 

7. Elıterjesztés alapító okiratok és megállapodások módosítására, alapítói döntésekre 

8. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására  

9. Elıterjesztés pályázatok benyújtására  

10. Elıterjesztés intézményvezetıi pályázat elbírálására  

 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2009. február 27.  
 
 
 
37/2009. (II. 27.) 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: 
 
250/2008. (IX. 26.) MÖK határozat, 264/2008. (IX. 26.) MÖK határozat, 2/2009. (I. 30.) 
MÖK határozat, 3/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 6/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 7/2009.  
(I. 30.) MÖK határozat, 8/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 8/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 
9/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 10/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 13/2009. (I. 30.) MÖK 
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határozat, 14/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 17/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 18/2009. (I. 30.) 
MÖK határozat, 19/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 20/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 21/2009. 
(I. 30.) MÖK határozat, 22/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 23/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 
24/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 25/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 26/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat, 27/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 28/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 29/2009. (I. 30.) 
MÖK határozat, 30/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 31/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 32/2009. 
(I. 30.) MÖK határozat, 34/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 35/2009. (I. 30.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2009. február 27.  
 
 
 
38/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a HAHUSZO 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság Felügyelı Bizottsága 
tagjának – Dr. Nagy Imre helyett - 2009. február 27-tıl – 2010. december 27. napjáig tartó 
határozott idıtartamra 
 

Dombi György Leventét 
választja meg. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 
 
39/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Bocskaikert 
Jövıjéért és Felemelkedéséért Alapítvány részére a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
2009. évi költségvetési rendeletének kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és 
sportfeladatok kerete terhére 30.000 Ft, azaz Harmincezer forint vissza nem térítendı 
támogatást biztosít a Nyíradonyban megrendezésre kerülı „Farsangi teremlabdarúgó torna” 
megvalósításához. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke  
Határidı: 2009. február 27. 
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40/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének végrehajtása érdekében a forrásokhoz igazodó feladatellátás, valamint a 
mőködıképesség megtartása érdekében a következıket rendeli el: 
 
I. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
17. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy: 
 
1.) A következı részben önállóan gazdálkodó intézmények a mosodai feladatokat 
szolgáltatás-vásárlás útján biztosítsák:  

- Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, 
- Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
- Györffy István Középiskolai Kollégium, 
- Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, 
- Komádi Gyermekotthon, 
- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégiumban, 
- Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

érintett intézményvezetık 
Határidı: 2009. március 31., az eljárások lefolytatására 
 
2.) A Györffy István Középiskolai Kollégium közétkeztetési feladatait szolgáltatás-vásárlás 
útján biztosítsa. A közgyőlés egyetért azzal, hogy a „Györffy Kollégiumért” Alapítvánnyal a 
35/2005. (II. 25.) MÖK határozat alapján létrejött megállapodás közös megegyezéssel 
kerüljön megszüntetésre, azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás a beszerzési eljárás 
eredményeként létrejött szolgáltatási szerzıdés hatálybalépése napjával veszti hatályát. 
A szolgáltató kiválasztása során bírálati szempontként kell értékelni a közétkeztetési 
feladatellátásban érintettek továbbfoglalkoztatására irányuló ajánlatot.  
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
 Tarsoly Andor, igazgató 
Határidı: 2009. március 31. 
 
 
II. A közgyőlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény 
30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel – a munkajogi szabályok figyelembe 
vételével – 2009. április 1. napjával: 
 
1.) A Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégiumban 7 fıt érintı 6,5 
álláshely megszüntetését rendeli el a következık szerint: 

- 1 pedagógus álláshely, 
- 1 iskolatitkár álláshely, 
- 1 szakmunkás álláshely, 
- 0,5 gazdasági ügyintézı álláshely, 
- 2 konyhai kisegítı álláshely, 
- 1 mosodai álláshely. 
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2.) A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumban 4 fıt érintı 4 álláshely 
megszüntetését rendeli el a következık szerint: 

- 1 pedagógus álláshely, 
- 1 mőszaki vezetı álláshely, 
- 1 szakmunkás álláshely, 
- 1 mosodai álláshely. 

 
3.) A Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégiumban 9 fıt érintı 10 álláshely 
megszüntetését rendeli el a következık szerint: 

- 3 pedagógus álláshely, 
- 3 gyógypedagógiai asszisztens álláshely, 
- 1 gyermekfelügyelı álláshely, 
- 1 ápoló álláshely,  
- 1 mosodai álláshely, 
- 1 varrónıi álláshely. 

 
4.) A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthonban 5 fıt érintı 8,7 álláshely megszüntetését rendeli el a következık szerint: 

- 2,7 pedagógus álláshely, 
- 2 gyermekvédelmi asszisztens álláshely, 
- 1 oktatás-technikus álláshely, 
- 3 mosodai álláshely. 

 
5.) Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban 
1 fıt érintı 1 pedagógus álláshely megszüntetését rendeli el. 
 
6.) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonaiban 5 fıt 
érintı 5 álláshely megszüntetését rendeli el a következık szerint: 

- 1 pszichológus álláshely, 
- 1 fejlesztı pedagógus álláshely 
- 1 család- és utógondozó álláshely, 
- 2 nevelıi álláshely. 

 
7.) A Hajdúsági Lakásotthonokban 2 fıt érintı 1 álláshely megszüntetését rendeli el a 
következık szerint: 

- 0,5 szemészorvos álláshely, 
- 0,5 növendékügyi elıadó álláshely, 

 
8.) A Komádi Gyermekotthonban 7 fıt érintı 7 álláshely megszüntetését rendeli el a 
következık szerint: 

- 1 nevelıi álláshely, 
- 1 konyhai kisegítı álláshely, 
- 1 raktáros álláshely, 
- 3 mosodai álláshely, 
- 1 varrónıi álláshely. 

 
9.) A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságánál – a 349/2007. (XI. 30.) MÖK 
határozatból adódó – 0,75 karbantartói és 0,5 udvaros álláshellyel együtt összesen 3,75 
álláshely megszüntetését rendeli el. 
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A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmények igazgatóit a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

Szabó András, igazgató 
Csobán Péterné, igazgató 

 Somogyiné Lakatos Andrea, igazgató 
 Tóth Jánosné, igazgató 
 Papp Anna, igazgató 
 Tripsó Zoltán, megbízott igazgató 
 Bíró István, igazgató 
 Hidvégi László, igazgató 
 Lakner Lajos igazgató 
Határidı: 2009. április 1., illetve a felmentési tilalom és korlátozás lejártának 

napja a felmentések közlésére, a prémiumévek program lehetséges 
résztvevıi esetén a programba való belépés napja. 

 
 
III. A közgyőlés a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásához a 
következıket rendeli el: 
 
1.) Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 12. §-a alapján az 
önkormányzat költségvetési szerveinél a mindenkori költségvetési rendeletben jóváhagyott 
létszám elıirányzaton belül a megüresedı álláshelyek betöltésére – a Kjt. 30. §-ban foglalt 
kivételtıl eltekintve – a fenntartó elızetes jóváhagyásával kerülhet sor. 
A fenntartó elızetes jóváhagyása szükséges továbbá a megüresedı álláshelyek 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történı ellátásához is, a belsı 
helyettesítés kivételével. 
 
2.) A közgyőlés az intézmények mőködıképessége, valamint az általuk nyújtott 
szolgáltatások biztosítása mellett az intézmények létszámgazdálkodásának racionalizálásával 
összefüggésben indokoltnak tartja, hogy a nyugdíjasnak minısülı közalkalmazottak esetében 
a munkáltatók a Kjt. 30. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint járjanak el. 
 
3.) A közgyőlés a takarékos bérgazdálkodás érdekében elıírja, hogy a munkáltatók vegyék 
igénybe a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény által meghatározott lehetıségeket. 
 
4.) A közgyőlés egyetért a Környezet és Energia Operatív Program 5 jelő pályázati program 
lehetıségeinek megvizsgálásával és a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmány elkészíttetésével. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
 valamennyi intézményvezetı 
Határidı: folyamatos 
 4.) pont esetében 2009. április 30. 
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41/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a Kenézy Gyula Kórház-
Rendelıintézet kötelezettségeinek kiegyenlítésére befolyt összeget 3 596 212 ezer Ft-ban, a 
kiadások összegét 4 272 921 ezer Ft-ban – a határozat mellékletét képezı kimutatás szerinti 
részletezettséggel – határozza meg. 
A közgyőlés a 2008. december 31-i állapot szerinti 676 709 ezer Ft összegő kötelezettségek 
rendezéséhez szükséges fedezetet az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptıke 
felemelés utáni részvényeladásából származó, 500 000 ezer Ft, valamint a KENÉZY 
KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. által a tartozás rendezése érdekében 
átvállalt 176 709 ezer Ft felhasználásával biztosítja.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 
 
Források     ezer Ft 

  
315/2007. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

szerint 

Kenézy 
adatszolgáltatás 

2008. 01. 17. 

Befolyt 
összeg 

2008. dec. 
31-ig 

Elıterjesztés 
szerintihez 

viszonyítva a 
különbözet 

Megjegyzés 

Záró pénzkészlet 393 618 251 483 251 483 -142 135   

2008. évi ÖTM pályázat  155 000 154 691 155 979 979   

2007. évi ÖTM pályázat 
létszámcs. 

101 427 0 0 -101 427 Kenézy megkapta 

OEP bevétel 2 184 000 2 064 087 2 128 969 -55 033   

Továbbfogl. nem 
vállalók létszámcs. 
pályázat 

145 200 147 501 186 022 40 822   

13. havi illetmény 5 havi 
részlete 

125 000 125 000 160 375 35 375   

OEP fin. újraelosztás 149 000 123 985 123 985 -25 015 Kötött felh. 

Készlet megvásárlása 180 000 180 000 216 667 36 667   

Mőködési bevételek 0 0 126 133 108 971   

Összesen: 3 433 245 3 046 747 3 349 613 -100 796   

Kiadások          

  
315/2007. (XI. 30.) 
MÖK határozat 

szerint 

Jelenlegi 
ismeretek 

szerinti 
kötelezettség 

Tényleges 
kifizetés 

2008. 
december 

31-ig 

Várható 
kifizetés 

Megjegyzés 

Szállítói kötelezettség: 2 455 000 2 643 140 1 880 633 762 507   

Egyéb kiadások   97 208 81 116 16 092 életj., közb.bírs. 

Átadott pénzeszköz  
visszafizetése 

200 000 200 000 200 000 0   
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November 30-i 
kifizetések és járulékai 

888 606 1 026 495 1 026 495 0   

Személyekhez 
kapcsolódó kifizetések 

  306 078 306 078 0   

Felmentéssel kilépı dolozók 
bére és járuléka 

413 634         

Továbbfoglalk. nem vállalók 
végkielégítése és járuléka  

145 200         

Továbbfoglalk. nem vállalók 
11.havi illetménye és 10-
11.havi változó bére 

20 709         

Egyéb kiadások           

Minden dolgozó 13. havi 
illetménye és 2007. évi 
szabadságmegváltása 
járulékokkal 

309 063         

Összesen: 3 543 606 4 272 921 3 494 322 778 599   

      

Megnevezés Forrás  Kötelezettség Hiány 
OEP 

támogatás 
Fennmaradó 

hiány 

Egyenleg 3 349 613 -4 272 921 -923 308 246 599 -676 709 

 
 
 
42/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 91. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2007-2010. közötti idıszakra vonatkozó gazdasági programjában meghatározott fejlesztések 
megvalósítását célzó, a 2009. évre vonatkozó projektlistát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A közgyőlés a projektlistát annak ismeretében fogadja el, hogy a pályázati kiírások 
megjelenésének ideje, valamint konkrét megfogalmazása a megyei önkormányzat pályázati 
lehetıségeit bıvítheti vagy szőkítheti is. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a gazdasági program 2009. évi projektlistájában szereplı 
projekteknek a megjelenı pályázati kiírásokra történı továbbfejlesztésére és a pályázatok 
beadására, valamint a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére.  
 
A pályázatok nyertessége esetén a megítélt támogatáshoz szükséges saját erı biztosításáról, 
valamint a támogatási szerzıdés megkötésérıl a közgyőlés dönt. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    folyamatos 
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43/2009. (II. 27.) 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.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27.  
 
 
 
44/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a megyei önkormányzat 
tulajdonában lévı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/4, 33216/8, 33216/14 hrsz. 
alatt felvett összesen 7166 m2 alapterülető „saját használatú út” megnevezéső, a 33216/9 hrsz. 
alatt felvett, 3912 m2 alapterülető „beépítetlen terület” megnevezéső, valamint a 33216/13 
hrsz. alatt felvett 63771 m2 alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett 55097 m2 
alapterülető „intézményi terület” megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı 
ingatlanokat érintı – a határozat mellékletét képezı – településrendezési szerzıdés 
megkötésével, ezzel egyidejőleg a 211/2008. (VI. 20.) MÖK határozat mellékleteként 
elfogadott szerzıdést hatályon kívül helyezi. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 2. 
 

MELLÉKLET 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI- ÉS TERVEZÉSI SZERZİDÉS 
 

Amely létrejött  
 

egyrészrıl: 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(4024 Debrecen, Piac u. 20.) 
Képviseli Kósa Lajos polgármester 
(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészrıl: 
Cégnév: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
Székhely: 4024 Debrecen, Piac u.54.   
Törzsszám: 372383 
Adószám: 15372387-2-09   
Statisztikai számjele: 15372387-7511-32109 
Képviseli: Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke 

(a továbbiakban: Célmegvalósító) 
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harmadrészt: 
Cégnév: PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Bt. 
Székhely: 4026 Debrecen, Bethlen u. 36-38. 
Cégjegyzékszám: 09-06-003089 
Adószám: 22846752-3-09 
Statisztikai számjele: 22846752-7111-212-09 
Képviseli: Palotás Lajosné üzletvezetı 
(a továbbiakban: Tervezı)  

 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. Elızmények 
 
1./ Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 
124/2001. (VI.21.) Kh. határozatban az Önkormányzat a Debrecen 55. vrk. Sámsoni út - 
İrmester utca - Bellegelı utca - Acsádi út - Benedek Mihály utca - belterületi határ által 
határolt területen nagyvárosias- kisvárosias- kertvárosias lakózóna, központi vegyes 
zóna és erdızóna terület területfelhasználást irányoz elı. 
2./ Célmegvalósító a városfejlesztés szempontjából jelentıs, területrendezéssel járó építési 
beruházást kíván végrehajtani, illetıleg a beruházás lehetıségét kívánják megteremteni. A 
Célmegvalósító kezdeményezése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekeivel 
nem ellentétes. Ezen oknál fogva e szerzıdésben foglaltak végrehajtása során a felek 
együttmőködnek. 
3./ Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban. Étv.) 30/A. §-a alapján a Önkormányzat egyes, a településrendezési 
eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerzıdést köthet az érintett 
ingatlanon beruházni szándékozóval, melynek keretében a szerzıdés tárgya lehet különösen:  
- a településrendezési tevékenység elıkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére,  
- a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a 
településrendezési tervek, helyi építési szabályzat - egyeztetett program alapján történı - 
kidolgozásának finanszírozása; 
- a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatban rögzített célok - a telek 
felhasználásának az ökológiai hálózat mőködıképességének fenntartása, szerkezetének 
funkcionális és területi megırzése mellett történı támogatása és biztosítása, idıbeli korlátozás 
és feltétel esetén is; 
- azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, 
amelyek a cél megvalósításának elıfeltételei vagy következményei és az önkormányzatot 
terhelik. 
4./ Tekintettel arra, hogy az Étv. értelmében a településrendezés eszközt és annak 
módosításait az önkormányzat maga készíti el, vagy az arra jogosult településtervezıvel 
elkészítteti, továbbá figyelemmel arra, hogy az Étv. alapján a településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv módosításának jóváhagyása elıtt az Önkormányzat 
köteles véleményezési eljárást lefolytatni a jogszabályban meghatározott államigazgatási és 
egyéb szervekkel, szervezetekkel, közvetlen kapcsolattartás szükséges az eljárás során az 
érintett területre elkészítendı szabályozási tervezet vonatkozásában a Tervezıvel. 
Figyelemmel továbbá arra, hogy az Étv. 16/A § (2) bekezdésének b) pontja értelmében 
szükséges a szerzıdésben rögzíteni azt, hogy a Tervezı mely esetekben és milyen módon 
vesz igénybe társtervezıt, illetıleg szakági tervezıt (altervezıt), szerzıdı felek háromoldalú 
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megállapodást kötnek, melyben megállapításra kerülnek az Önkormányzat, a Célmegvalósító 
és a Tervezı egymás viszonylatában felmerülı jogok és kötelezettségek. 
5./ Az elızıekben foglaltak alapján, illetve annak érdekében, hogy az érintett terület 
fejlesztését lehetıvé tevı szabályok (elıírások, követelmények) Debrecen Megyei Jogú Város 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításába beépítésre kerülhessen, szerzıdı 
felek egymással az alábbi szerzıdést kötik. 
 
 

II. A szerzıdés célja, tárgya 
 

1./ A szerzıdés célja, hogy a szerzıdı felek jogaik érvényesítése és kötelezettségeik 
teljesítése útján a rendelkezésre álló településrendezési eszközök felhasználásával, a 
Debrecen 55. vrk. Sámsoni út - İrmester utca - Bellegelı utca - Acsádi út - Benedek 
Mihály utca - belterületi határ által határolt terület vonatkozásában az Önkormányzat 
ellássa településfejlesztési feladatait oly módon, hogy a város-, tervezési, fejlesztési 
beruházási tevékenységet – (szükség szerint elızetesen) egyeztetett tanulmányterv alapján – a 
fejlesztésben közvetlenül érdekeltek saját költségükön elvégzik azzal, hogy e cél 
megvalósításának azon elıfeltételeit, illetıleg következményeit is átvállalják, amelyek az 
Önkormányzatot terhelnék. 
2./ A városrendezési terv módosításának konkrét célja a Debrecen 55. vrk. Sámsoni út - 
İrmester utca - Bellegelı utca - Acsádi út - Benedek Mihály utca - belterületi határ által 
határolt telektömbben történı kis- és kertvárosias lakóterület kialakítása a nagyvárosias 
lakózóna és a településközpont vegyes zóna területrész megtartása mellett. 
3./ A szerzıdés tárgya a Célmegvalósító költségére a tényleges fejlesztési adatokra 
alapozottan a tervezési területen (továbbiakban: terület) - az Étv. 7. § (1) bekezdésben 
megfogalmazott településrendezési tevékenység elıkészítése az általa készített, illetve 
készíttetett tanulmányterv alapján, továbbá az elızményekben vázolt, fejlesztést lehetıvé tevı 
szabályozási tervi elıírások kidolgozása, valamint a szabályozási terv megfelelı módosítását, 
illetve annak hatálybalépést követıen az egyébként önkormányzati feladatokat jelentı 
közmő-, és infrastruktúra fejlesztési feladatok tényleges elvégzése. 
 
 

III. Felek jogai és kötelezettségei 
 
A./ A Célmegvalósító 
 

1./ Kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségére a településrendezési terv (szerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv) – felek által kölcsönösen egyeztetett program és 
szakmai tartalom alapján történı – kidolgozását finanszírozza. A programot és szakmai 
tartalmat az általuk elızetesen és a jelen szerzıdésben rögzített, részletezett, a terület jövıbeli 
felhasználhatóságára és fejleszthetıségére vonatkozó tanulmányterv foglalja magában, mely 
ezen szerzıdés alapját és részét képezi a melléklet szerint. 
2./ Tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzatnak, a Közgyőlés Városfejlesztési 
Bizottsága útján szakmai indokok alapján, a Célmegvalósító által elkészített tanulmánytervre, 
illetve a Tervezı által elkészített tervdokumentációra vonatkozóan olyan módosítási javaslata 
van, amely összhangban van a tanulmánytervben meghatározott céllal úgy a tanulmánytervet, 
illetıleg a tervdokumentációt köteles a szakmai követelményeknek megfelelıen átdolgoztatni 
és az átdolgozott tervet, dokumentációt az Önkormányzat számára átadni. A terv 
véleményezésében érdekelt államigazgatási szervek elıírásait, módosítási vizsgálat készítési 
igényeit teljes mértékben saját költségén köteles teljesíteni. 
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Tudomásul veszi, hogy a véleményezık részérıl felmerülı, jogszabály által alátámasztott 
észrevételek következtében esetlegesen szükségessé váló, a településrendezési eszközön 
végrehajtandó változtatási kötelezettségek az Étv. szerinti ismételt véleményeztetési eljárás 
lefolytatását vonhatják maguk után.  
3./ Vállalja a településrendezési terv elkészítéséhez a külön jogszabály alapján szükséges, e 
szerzıdés tárgyát érintı területre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat lefolytatásával 
indokolttá váló külön jogszabályban foglalt tervi dokumentumok, leírások, illetıleg 
valamennyi a környezeti vizsgálat lefolytatásához szükséges egyéb irat megküldését - 
elızetes megkeresésre - az Önkormányzat részére. 
Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg arra az esetre, ha a környezeti hatásvizsgálat 
eredményének ismeretében már nem állna érdekében a szerzıdés további teljesítése. 
 
4./ Kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a szabályozási tervnek jelen szerzıdésben 
foglaltak szerinti tartalmú hatálybalépését követıen: 
a.) a szabályozási tervben közterületként jelölt területen a teljes közlekedési infrastruktúrát, 
közmővesítést (út, járda, vízvezeték és szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés, gáz, 
villany), közvilágítás, telekommunikációs hálózat kiépítését saját beruházásként és saját 
költségként elvégzi; és az érintett szolgáltatóknak üzemeltetésre átadja, melyeket az 
Önkormányzat átvesz; 
b.) a közmőveket, valamint a módosított szabályozási tervben jelöltek szerint kialakításra 
kerülı közterületeket rendeltetésszerő és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre 
alkalmas állapotban és minıségben történı kiépítés után, az Önkormányzat tulajdonába 
ellenérték nélkül adja át, amelyeket az Önkormányzat átvesz. 
Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a közterületek átadása következtében egyébként az 
Önkormányzatot terhelı ÁFA-fizetési kötelezettséget teljes mértékben viseli. 
c.) kialakítja a szükséges nagyságú zöldterületeket a szabályozási tervben rögzített szerint; 
d.) biztosítja a beruházás által indukáltan megnövekvı tömegközlekedés feltételeinek 
megteremtését a szükséges, a szolgáltatást végzı társaságok által meghatározott mértékben.  
5./ Vállalja, a beruházás megvalósítása során szükségessé váló ingatlanok, ingatlanrészek 
kártalanítás nélküli biztosítását, illetve kisajátítási és kártalanítási költségeinek a megtérítését, 
szükség szerint a szabályozással érintett külterületi ingatlanok belterületbe vonásával 
kapcsolatos mindennemő költség viselését. 
6./ Tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a településrendezési szerzıdés megkötésével 
nem vállal kötelezettséget önkormányzati tulajdonú ingatlannak a Célmegvalósító részére 
történı értékesítésére vagy átadására. Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az önkormányzat vagyonával 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló külön helyi rendelet alapján 
kerülhet sor, az ott meghatározott szabályok szerint. 

7./ A beruházás és a terv megvalósításával szükségessé váló kisajátítási és korlátozási 
kártalanítási költségek fedezése céljából szükséges pénzösszeget éves költségvetésében 
biztosítja és a költségek szükségessége felmerülésének idıpontjában az Önkormányzat 
részére letétbe helyezi. 
8./ Tudomásul veszi, hogy a tervezés területén a szabályozási terv teljes közmővesítési 
kötelezettséget ír elı a telek beépítésének feltételeként. 
9./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pont szerinti tervezési területen a tulajdonában álló 
ingatlanok elidegenítése esetén – a Ptk. szerinti tájékoztatási kötelezettsége részeként – vevıt 
tájékoztatja ezen szerzıdésben foglaltak tartalmáról, különös tekintettel az általa vállalt, még 
nem teljesített valamennyi kötelezettségre. 
10./ Vállalja továbbá, hogy 4./ a.) és b.) pontok szerinti kötelezettségeit a szükséges hatósági 
engedélyek iránti kérelmek benyújtása elıtt teljesíti.  
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11./ A Tervezınek a III.C./ 6./ pont szerinti tervezıi díjat megfizetik. 
  
B./ Az Önkormányzat  
 
1./ Kijelenti, hogy a Célmegvalósító által tervezett városfejlesztési programot, - az I. 1./ pont 
szerinti területre vonatkozó kis- és kertvárosias lakóterület kialakítását a nagyvárosias 
lakózóna és a településközpont vegyes zóna területének megtartása mellett – nem tartja 
érdekeivel ellentétes célkitőzésnek, ennek megfelelıen a szabályozási terv módosításának 
eljárása során az elkészült tanulmánytervnek, illetve a Tervezı által elkészített 
tervdokumentáció tartalmának megfelelı módosítások beépítését javasolja a Közgyőlésnek 
elfogadásra. 
 
 
2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti pontban foglaltak érdekében a módosítási 
javaslatot a Debrecen Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
2009. évi módosítási eljárásába felveszi és a tervdokumentáció szakmai városrendezési 
tartalma alapján az Étv-ben, valamint az irányadó jogszabályokban rögzített település-
rendezési eljárást a szerzıdés megkötését követı 1 hónapon belül megindítja. 
3./ Közhatalmi feladatának ellátása során, mint jogalkotó, nem vállal(hat) kötelezettséget a 
Célmegvalósító által kezdeményezett program megvalósításának keretet biztosító helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv módosításának elfogadására. Ebbıl eredı kárért az 
Önkormányzatot kártérítési kötelezettség nem terheli. 
4./ Tájékoztatja a Célmegvalósítót és a Tervezıt arról, hogy a véleményezési eljárás során, a 
véleményezésre jogosultak részérıl felmerülı, jogszabály által alátámasztott, továbbá a 
nyilvánossági szakaszban az érintettek részérıl érkezı észrevételek alapján szükségessé 
válhat a Célmegvalósító programjának esetleges módosítása is, mely együtt járhat a 
változtatás miatti esetleges véleményeztetési kötelezettséggel. Az ilyen okból bekövetkezı 
módosulás azonban az Önkormányzatnak nem felróható, így a módosulásból származó 
esetleges károkért felelısséggel sem tartozik. 
5./ Kötelezettsége az Étv. 9.§-ában elıírt elıkészítı és egyeztetı eljárás lefolytatása, melynek 
lezárását követıen a tervet a Közgyőlés elé terjeszti jóváhagyásra. 
6./ A környezeti értékelés dokumentumait a véleményezési eljárás keretén belül határidıre 
átadja a Tervezı részére. 
7./ Kijelenti, hogy a tárgyi tervezési munkára más tervezıvel tervezési szerzıdést nem kötött. 
8./ Jogosult a tervet korlátozásmentesen használni, és azzal szabadon rendelkezni. 
 
 
C./ A Tervezı 
 

1./ Elvállalja a Debrecen 55. vrk. Sámsoni út - İrmester utca - Bellegelı utca - Acsádi út 
- Benedek Mihály utca - belterületi határ által határolt területre vonatkozó település-
szerkezeti és szabályozási terv módosításának elkészítését a Célmegvalósító és az 
Önkormányzat által e szerzıdés keretében meghatározottak szerint. 
A munka törzsszáma: P2/2009. 
2./ A tervet a 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és a 
8/2003.(V. 23.) Kr. számú rendelettel elfogadott Debrecen Építési Szabályzat (DÉSZ) 
elıírásaihoz és rajzi mellékleteihez illeszkedıen készíti el. 
3./ Számla szerinti pénzkövetelésre jogosult, ha a Célmegvalósító és az Önkormányzat a 
szerzıdésben foglaltak maradéktalan teljesítését igazolta. A Célmegvalósító köteles a 
Tervezı számláját kiegyenlíteni.  
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A számla késedelmes kiegyenlítése esetére a Tervezı késedelmi kamatként a mindenkori 
jegybanki alapkamat követelésére jogosult. 
A Tervezı késedelmes teljesítése esetén napi 5.000.- Ft kötbér terheli a Tervezıt, de 
legfeljebb a tervezési díj 5 százalékáig, ha ez neki felróható okból ered. A kötbér összege a 
Célmegvalósítót illeti meg. 
4./ Kijelenti, hogy az Önkormányzat a tervet jogosult korlátozásmentesen használni, és azzal 
szabadon rendelkezhet. 
5./ Az Önkormányzat és a Célmegvalósító adatszolgáltatási kötelezettsége:  

a) Önkormányzat: 
 aa) rendelkezésre álló digitális alaptérkép a terv területére és közvetlen környezetére 

dwg formátumban, 
 ab) az államigazgatási szervek elıkészítı állásfoglalásának dokumentumai az Étv. 9. § 

(2) bekezdésének b) pontja szerint,  
 ac) a tervvel kapcsolatos elvárások. 
 
 
b) Célmegvalósító: 

az ab) pont szerinti szervek által jogszabály alapján elıírt tanulmányok, vizsgálatok, 
szakértıi anyagok elıkészítése és átadása a Tervezı részére 2009. április 15-ig. 

6./ Tervezési díj: 2.700.000.- Ft + 540.000.- Ft (20% ÁFA) = 3.240.000.- Ft, azaz 
hárommillió kétszáznegyvenezer forint. 
7./ Tervezési határidı: 2009. június 16. napja, de nem késıbb, mint a Célmegvalósítótól és az 
Önkormányzattól való teljes körő adatszolgáltatás Tervezı általi kézhezvételétıl számított 
három hónap. A Tervezınek elıszállítási joga van. 
8./ Fizetési mód és határidı: 

a.) A Célmegvalósító átutalja a tervezési díj 
aa) 90 %-át 15 napon belül, miután Tervezı, a szabályozási tervet véleményezési 
eljárás lefolytatása céljából az Önkormányzat részére átadja a 10./a.-b.) pontja 
szerint, amennyiben az Önkormányzat a véleményezési eljárás megkezdésére 
(lefolytatására) alkalmasnak tartja, jóváhagyja, 
ab) 10%-át 15 napon belül, miután az Önkormányzat a 10./c.) pontban foglaltak 
maradéktalan teljesítését igazolta. 

b.) A Célmegvalósító számla ellenében, a PALOTÁS Számítástechnikai és 
Területrendezési BT. Polgári Takarékszövetkezetnél vezetett 61200261-10101205-
00000000 számú számlájára utalják a tervezési díjat. 

9./ Tervdokumentáció tartalma:  
a.) jóváhagyásra kerülı munkarészek: 

aa) településszerkezeti terv az érintett területre M = 1:5000 
ab) szabályozási terv M = 1:1000 (1:2000) 
ac) módosítással érintett zóna-tervlapok M = 1.5000 
ad) helyi építési szabályzat (DÉSZ kiegészítése a sajátos építési elıírásokkal),  

b.) alátámasztó munkarészek: 
ba) beépítési és közlekedési javaslat M=1:1000 (1:2000) 
bb) közmővesítési tervjavaslatok M=1:1000 (1:2000) 
bc) környezetvédelmi javaslatok  

10./ Tervdokumentáció példányszáma:  
 a.) településszerkezeti tervdokumentáció: 
  aa) 4 pld. teljes tartalmú tervdokumentáció (terv és leírás), 
 b.) szabályozási tervdokumentáció: 
  ba) 4 pld. teljes tartalmú tervdokumentáció, 
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  bb) 60 pld. egyeztetési anyag (terv és tervjavaslat 1:2000-1:3000 
c.) jóváhagyást követıen átvezetett záradékolt tervdokumentáció: 

  ca) 5 pld. teljes tartalmú tervdokumentáció, 
cb) 60 pld. jogszabályban meghatározott, kötelezıen továbbítandó tervanyag, 
cc) 1 pld. számítástechnikai adathordozón, a DÉSZ adatformának megfelelı 

formátumban, mely lehetıvé teszi a módosítás digitális beillesztését a 
DÉSZ-be. 

 
11./ Köteles a közgyőlési döntésnek megfelelıen átvezetett és záradékolt szabályozási tervet 
az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  
12./ Társtervezıt és szakági tervezıt vehet igénybe az alábbiak szerint: 
a) közlekedésfejlesztési, illetıleg környezetvédelmi javaslat kidolgozásához az alátámasztó 
munkarészek elkészítése érdekében közlekedési tervezıt, illetıleg környezetvédelmi tervezıt 
b) a véleményezési eljárásban véleményezésre jogosult szervek által meghatározott szakmai 
állásfoglalások alapján haladéktalanul tájékoztatja a Cél megvalósítóját az egyéb társtervezı, 
illetıleg szakági tervezı tervezésbe bevonásának szükségességérıl. 
c) a társtervezı és szakági tervezı igénybevételére a Ptk. szerinti vállalkozási (tervezési) 
szerzıdésnek az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó szabályok szerint kerülhet sor azzal, 
hogy az alvállalkozói szerzıdésben az e szerzıdésben foglalt jogok és kötelezettségek 
érvényre jutását köteles biztosítani. 
13./ Szavatol azért, hogy e szerzıdés tárgyát képezı terv(ek)ben foglalt megoldásokra 
harmadik személynek nincs oly joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amelynek 
alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. 
14./ Kijelenti, hogy az általa elkészített terveket (mint szellemi alkotást), az Önkormányzat 
részére biztosított teljes körő, szabad felhasználásra tekintettel, kizárólag belsı 
tevékenységéhez használja fel, illetıleg nyilvánosságra nem hozza. Belsı tevékenységnek a 
tervvel kapcsolatban szükségessé váló, az Önkormányzattal és Célmegvalósítóval egyeztetett 
módosítások és egyéb, a jelen szerzıdés céljának megvalósítása tekintetében szakmai 
szempontokból indokolt, a tervhez kötıdı tevékenységek minısülnek. 
 
 

IV. Felelısségi rendelkezések 
 
1./ Szerzıdı felek a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségeik tekintetében azok jogszerő és 
szerzıdésszerő teljesítéséért szavatosságot vállalnak a Polgári Törvénykönyvnek a 
szavatossági felelısségre vonatkozó általános szabályai szerint. 
2./ Amennyiben a Célmegvalósító és a Tervezı részérıl határidıben történı szerzıdésszerő 
teljesítés ellenére az Önkormányzat a tervdokumentáció anyagát nem építi be a DÉSZ 
(szerkezeti terv) elıterjesztésébe –azaz a jogszabályok szerinti beterjeszthetıség napjától 
számított 4 hónapon belül nem terjeszti döntésre a közgyőlés elé –, úgy a Célmegvalósító 
követelheti az indokoltan felmerült költségeik megtérítését.  
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V. Egyéb rendelkezések 

 
1./ Jelen szerzıdés rendelkezései – a külön jogszabály szerint – érvényesek a felek 
mindenkori jogutódaira is. Amennyiben a szerzıdés egyes rendelkezései érvénytelenek 
lennének, úgy ez nem érinti a szerzıdés egyéb részeinek érvényességét. A felek az 
érvénytelen szerzıdési feltételeket, amennyiben az lehetséges, olyan új kikötésekkel pótolják, 
amelyek az elérni kívánt célhoz a legközelebb állnak, kivéve, ha felek a szerzıdést az 
érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 
2./ Miután a jelen szerzıdésben részletezett tervdokumentáció szerzıi jogi védelem alatt áll, 
így a Tervezı és a Célmegvalósító már most hozzájárulnak ahhoz, hogy annak átadása után a 
tervdokumentációt az Önkormányzat díjfizetés nélkül szabadon felhasználhatja. A szabad 
felhasználás kiterjed a harmadik személy számára történı rendelkezésre bocsátásra, mely 
rendelkezésre bocsátás elsısorban, de nem kizárólagosan a településrendezési tervek és a 
helyi építési szabályzat módosítása során a lebonyolító várostervezı köztisztviselı számára 
történı átadást jelenti.  
3./ Amennyiben felek között olyan jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak 
rendezni, úgy a perre hatáskörrel rendelkezı debreceni székhelyő bíróság kizárólagos 
illetékességének vetik alá magukat. 
4./ Szerzıdı felek jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az Étv. 
vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
5./ A szerzıdés végrehajtásával, illetve szerzıdésben rögzített feladatokkal összefüggésben 
kapcsolattartó és felelıs nyilatkozattételre jogosult személy: 
− az Önkormányzat részérıl: Kováts Ákos fıosztályvezetı, fıépítész 
− a Célmegvalósító részérıl: Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke 
− a Tervezı részérıl: Palotás Lajos vezetı településrendezı tervezı 
Szerzıdı felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt a mai napon 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Debrecen, 2009. ……....... 
 
 
 
 
-------------------------------            -----------------------------              --------------------------------  
                     
      Önkormányzat             Célmegvalósító                                  Tervezı 
 
 
 
45/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért azzal, hogy a megyei 
önkormányzat tulajdonában lévı debreceni 9709/4 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, 
Vármegyeháza utca 1/b. szám alatti 985 m2 földterülető és 3337 m2 hasznos alapterülető, 
irodaház megnevezéső ingatlan 2764/3275-öd része kerüljön hasznosításra. 
 
A közgyőlés felkéri Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottságát, hogy – mint a hatáskör 
jogosultja – az ingatlan hasznosítására (bérlet, üzemeltetés) kétfordulós, nyílt pályázatot írjon 
ki. 
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A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 
 
46/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a megyében mőködı civil 
szervezetekkel való együttmőködés tapasztalatairól, az együttmőködés lehetıségeirıl szóló 
tájékoztatót. 
 
A közgyőlés a civil szervezetekkel való hatékony együttmőködés érdekében a következı 
célkitőzések megvalósítását tartja szükségesnek: 
1. A megyei önkormányzat és a civil szervezetek közötti kölcsönös on-line kommunikáció 

biztosításához: 
− a megyei és az Eurorégiós civil szervezetek elérhetıségeit tartalmazó 

linkgyőjtemény, 
− a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Ponttal együttmőködve internetes megyei 

civil rendezvénynaptár, 
− a civileket érintı jogszabályokat tartalmazó felület, 
− a civil pályázatokkal kapcsolatos linkgyőjtemény létrehozása. 

2. A közgyőlés a megyei önkormányzat tulajdonában álló, nélkülözhetıvé vált tárgyi 
eszközök átadásával, ingyenes használatba adásával támogatja a megyei civil szervezetek 
mőködését. 

3. A megyei civil szervezetek pályázatokon való sikeres részvételének támogatása 
érdekében az önkormányzat hivatala: 
− a pályázati lehetıségekrıl elektronikus levél útján a megyei civil szervezetek részére 

tájékoztatást, 
− rendszeres pályázatírási, pályázatfigyelési tanácsadást,  
− a civil szervezetek részére a szektor mőködését érintı kérdésekben képzések 

szervezéséhez szakmai segítséget nyújt. 
4. A megyei önkormányzat és intézményei az általuk szervezett rendezvényeken „civil 

sátrat” állítanak a civil szervezetek tevékenységének megismertetése érdekében. 
5. A közgyőlés „Az év civil szervezete”, illetve - a profit orientált és a non-profit 

szervezetek közötti munkakapcsolat kialakítása érdekében - „A civilek támogatásáért” 
díjak alapításához felkéri a Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottságot, hogy 
tegyen javaslatot az adományozás feltételeire, a díjak leírására. 

 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:  folyamatos, illetve  

2009. április 30., a díjak alapítására, 
2009. május 1., az önkormányzat tulajdonában álló 
nélkülözhetıvé vált eszközök felmérésére, a döntés 
elıkészítésére, 
2009. december 31., az on-line kommunikáció kialakítására. 
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47/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a gazdasági 
társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése alapján a 
DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht., által nyújtott szociális 
szakellátások intézményi térítési díjait és az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı 
egyszeri hozzájárulás mértékét 2009. április 1-tıl a következık szerint állapítja meg: 
 
 

 
2008. évi számított 

szolgáltatási önköltség 
 
 

Az önköltség 
számítás alapján 
megállapítható 

intézményi 
térítési díj 2009. 

évben. 

2009. április 1-tıl 
megállapított 

intézményi térítési 
díj 

A közhasznú társaság 
 megnevezése 

Ft/hó/fı Ft/nap/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap/fı 
DERMÁK Kht. Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ 
a./ pszichiátriai részleg 158 984 5 299 93 363 93 300 3 110 
b./ értelmi 
fogyatékosok részlege 

158 984 
5 299 93 363 93 300 3 110 

c./ pszichiátriai betegek 
rehabilitációs 
lakóotthona 

158 984 5 299 93 363 93 300 3 110 

d./ pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona, lakhatási önköltség: 14 700 Ft/hó/fı 490 
Ft/nap/fı 
DERMÁK Kht. Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthon  
a./1./ idıs részleg 140 970 4 699 83 553 83 400 2 780 
a./2./ idıs részleg 140 970 4 699 76 578 76 500 2 550 
b./ demens betegek 
részlege 

140 970 4 699 75 349 75 300 2 510 

DERMÁK Kht. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd 
Báránd – pszichiátriai 
részleg 

139 055 4 636 73 434 73 200 2 440 

Hosszúhát – 
pszichiátriai részleg 

139 055 4 636 73 434 73 200 2 440 

Hosszúhát – értelmi 
fogyatékosok részlege 

139 055 4 636 73 434 73 200 2 440 

DERMÁK Kht. Komádi Fogyatékosok Otthona 
a./ értelmi 
fogyatékosok részlege 

170 513 5 684 104 892 104 700 3 490 

b./ fogyatékosok ápoló-
gondozó lakóotthona 

170 513 5 684 104 892 104 700 3 490 

A DERMÁK Kht. étkezési nyersanyag költsége: bruttó 500 Ft/nap/ellátott 
 
a./1./ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 3. sz. 

mellékletének 12/bcaa. és 12/bcac. pontjaiban meghatározott normatíva alapján 
számítva. 

a./2./ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 3. sz. 
mellékletének 12/bcab. pontjában meghatározott normatíva alapján számítva. 
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Az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri hozzájárulás mértéke: 
 

A közhasznú társaság 
megnevezése 

2009. évi egyszeri 
hozzájárulás összege, Ft/fı 

DERMÁK Kht. Szakosított Ellátást végzı Központ, Derecske 
emelt szintő részleg 
   - kétágyas lakószoba 1 500 000,- 

 
A közgyőlés felkéri elnökét és a közhasznú társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Prek Sándorné, a DERMÁK Kht. ügyvezetı igazgatója 
Határidı:    2009. március 31. 
 
 
 
48/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a gazdasági 
társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése alapján a 
HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Kht. által nyújtott szociális szakellátások 
intézményi térítési díjait és az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri 
hozzájárulás mértékét 2009. április 1-tıl a következık szerint állapítja meg: 
 

2008. évi számított 
szolgáltatási önköltség 

Az önköltség 
számítás alapján 
megállapítható 

intézményi 
térítési díj 2009. 

évben. 

2009. április 1-tıl 
megállapított 

intézményi 
térítési díj 

Az közhasznú társaság 
megnevezése 

Ft/hó/fı Ft/nap/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap/
fı 

HAHUSZO Kht. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 
a/1./ idısek részlege 136 990 4 566 79 574 79 500 2 650 
a/2./ idısek részlege 136 990 4 566 72 598 72 450 2 415 
b./ demens betegek 
részlege 

136 990 4 566 71 370 71 100 2 370 

c. emelt szintő ellátás 136 990 4 566 91 724 91 650 3 055 
d./ pszichiátriai részleg 136 990 4 566 71 370 71 100 2 370 
e./ értelmi fogyatékosok 
részlege 

136 990 4 566 71 370 71 100 2 370 

f./ pszichiátriai betegek 
rehabilitációs lakóotthona 

136 990 4 566 71 370 71 100 2 370 

g./ pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona, lakhatási önköltség: 21 000 Ft/hó/fı 700 
Ft/nap/fı 
HAHUSZO Kht. Nyíradonyi Ápolási Otthon  
a./ pszichiátriai részleg 120 800 4 027 55 180 55 050 1 835 
b./ emelt szintő ellátás 120 800 4 027 55 180 55 050 1 835 
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HAHUSZO Kht. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon 
a/1./ idısek részlege 130 810 4 360 73 394 73 350 2 445 
a/2./ idısek részlege 130 810 4 360 66 418 66 300 2 210 
b./ demens betegek 
részlege 

130 810 4 360 65 190 65 100 2 170 

c. emelt szintő ellátás 130 810 4 360 85 544 85 500 2 850 
HAHUSZO Kht. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon 
a/1./ idısek részlege  132 870 4 429 75 454 75 450 2 515 
a/2./ idısek részlege  132 870 4 429 68 478 68 400 2 280 
c./ értelmi fogyatékosok 
rehabilitációs részlege 

132 870 4 429 67 250 67 200 2 240 

d/ értelmi fogyatékosok 
rehabilitációs lakóotthona 

132 870 4 429 67 250 67 200 2 240 

d./ értelmi fogyatékosok rehabilitációs lakóotthona, lakhatási önköltség: 21 000 Ft/hó/fı 700 
Ft/nap/fı 
A HAHUSZO Kht. étkezési nyersanyag költsége: bruttó 480 Ft/nap/ellátott 
 
a./1./ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 3. sz. 

mellékletének 12/bcaa. és 12/bcac. pontjaiban meghatározott normatíva alapján 
számítva. 

a./2./ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 3. sz. 
mellékletének 12/bcab. Pontjában meghatározott normatíva alapján számítva. 

 
 
Az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri hozzájárulás mértéke: 
 

A közhasznú társaság 
megnevezése 

2009. évi egyszeri 
hozzájárulás összege, Ft/fı 

HAHUSZO Kht. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon  
emelt szintő részleg 
- egyágyas lakószoba 1 750 000,- 
- kétágyas lakószoba 1 200 000,- 
HAHUSZO Kht. Nyíradonyi Ápolási Otthon  
emelt szintő részleg 
- egyágyas lakószoba 1 750 000,- 
- kétágyas lakószoba 1 200 000,- 
HAHUSZO Kht. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon 
- emelt szintő részleg 1 600 000,- 

 
A közgyőlés a 28/2008. (II. 22.) MÖK határozatát 2009. február 28. napjával hatályon kívül 
helyezi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és a közhasznú társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Verdó György, a HAHUSZO Kht. ügyvezetı igazgatója 
Határidı:    2009. március 31. 
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49/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. §-ai, a közoktatásról szóló, 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a szakképzésrıl szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltak alapján a szakképzéssel összefüggı önkormányzati 
feladatok végrehajtására a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás 
alapító okiratából törli Nádudvar Városi Önkormányzatot mint tagot, továbbá a társulási 
megállapodást a következık szerint módosítja: 
 
− A megállapodás I. 5. pontjából a Társulás tagjai közül törlésre kerül Nádudvar Városi 

Önkormányzat. 
− A megállapodás II. 3. pontja kiegészül a következı mondattal: A Társuláshoz csatlakozni 

minden év szeptember 1. napjával lehet. 
− Törlésre kerül a megállapodás III. 3. pontjából a következı szövegrész: valamint 

Nádudvar Városi Önkormányzat. 
− A megállapodás 1. számú mellékletébıl törlésre kerül az Ady Endre Általános 

Mővelıdési Központ - Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája. 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 1. 
 

49/2009. (II. 27.) MÖK határozat melléklete 
 
 
 
A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18.§-ai, közoktatásról szóló, 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a szakképzésrıl szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltak alapján a szakképzéssel összefüggı önkormányzati 
feladatok végrehajtására a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás 
alapító okiratának hatályos szövegét 2008. december 1-tıl a következık szerint fogadja el: 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Költségvetési szerv 
megnevezése: 

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 

  
Rövid név: Pálfi István TISZK 
  
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 
  
Alapításának ideje: 2008. június 1. 
  
Alapítását elrendelte: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § 

rendelkezései alapján a társulási tag önkormányzatok képviselı-
testületei 
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Mőködési területe: A társulásba tagként belépı önkormányzatok illetékességi 

területe 
  

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
(4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
(4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.) 
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselı-testülete 

Alapítója: 

(4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) 
  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
(4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.) 
 
Törvényességi ellenırzését a társulás székhelye szerint illetékes 
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatala látja el. 
 
Szakmai felügyeletét: a szakképzésért felelıs államigazgatási 
szerv látja el. 
 

Felügyeleti szerve: 

A Társulási Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatát – a 
társulási megállapodásban meghatározott keretek között – a 
Tanács maga állapítja meg. 

 
A Társulásban résztvevı 
önkormányzatok: 

 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselı-testülete  
(4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17.-19.)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete  

(4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.)  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselı-testülete  
(4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.)  
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése  
(4024 Debrecen, Piac utca 54. ) 

 
A Társulás jogállása: 

 
Önálló jogi személyiséggel rendelkezı, gazdálkodása 
megszervezésének módjára tekintettel részben önálló 
gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. 
Gazdálkodási feladatait a Hıgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola végzi (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44.) 

  
A társulás típusa: szakképzés-szervezési társulás 
  
A társulás irányítása: A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely az 

alapító önkormányzatok képviselıibıl áll. 
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Képviselete: A Társulási Tanács tagjai közül a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 12. § rendelkezései alapján minısített többséggel elnököt 
és két elnökhelyettest választ. A társulást az elnök – 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettes – 
képviseli. 
Az elnök és a két elnökhelyettes személye évente rotációs 
rendszerben kerül megválasztásra. A választás során figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a Bihari, Sárréti és Hajdúszoboszlói 
térségek, és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat képviselve 
legyenek. 

  
A Társulási Tanács feladatainak végzésére munkaszervezetet hoz 
létre, amelynek tagjai közalkalmazotti jogviszonyban állnak. 
 

Munkaszervezete: 

A munkaszervezet élén az igazgató áll, akit a Tanács nevez ki. 
Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács 
Elnöke gyakorolja. Az igazgatói állást nyilvános pályázat útján 
kell betölteni. Az igazgatót a Társulási Tanács a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi 
XXXIII. tv. 23.§ és a 138/1992.(X.08.) Korm. rendelet 5.§ 
alapján 5 év határozott idıre bízza meg. 

 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  
 
a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 
 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
 
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 
 
a munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 
 
a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 
 

A társulás állami feladatként 
ellátandó alaptevékenységét 
meghatározó szakmai 
jogszabályok: 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségérıl szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 

  
Alapvetı szakágazat: 841211 Oktatás igazgatása (fıtevékenység) 
  
Tevékenységi köre (feladatai) 
alaptevékenységként: 

84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális 
szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása 

  
Kiegészítı, kisegítı jellegő 
tevékenységként: 

841192 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

  



114. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/3. szám 

Vállalkozási tevékenység: A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
Alaptevékenysége leírása, a 
Társulási Tanács feladat- és 
hatásköre: 

 
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás társulási 
megállapodásában elfogadottak szerint. 

   
A vagyon felett rendelkezı 
szerv: 

A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg. 

  
Feladatellátást szolgáló 
vagyon megnevezése: 

A társulás által vállalt feladat megvalósítását szolgáló pályázatok 
önrészének egy-egy társult tag települési önkormányzatra esı 
részének befizetései; központi költségvetésbıl közvetve vagy 
közvetlenül származó bevételek; mőködési, fenntartási 
költségeihez a társult önkormányzatok egyenlı arányban történı 
befizetései; pályázatok útján nyert bevételek; alapítványi 
támogatások, ingó vagyontárgyak, immateriális javak; egyéb 
bevételek. 

 
Z á r a d é k: 
 
Jelen Alapító Okirat az önkormányzatok képviselı-testületeinek határozataival 2008. 
december 1-én lép hatályba. Az Alapító Okiratot az önkormányzatok az alábbi határozatok 
alapján a társult önkormányzatok képviselı-testületei jóváhagyták, képviseletükben jelen 
alapító okiratot a polgármesterek és a jegyzık aláírásukkal hitelesítik. 
 

 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata nevében a ……..…/2008. (........) sz. határozat alapján 
 

_________________________________ 
 
 

Szeifert Ferenc  
polgármester  

  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nevében a ………/2008. (........) sz. határozat alapján 
 

_________________________________ 
 
 

Dr. Sóvágó László  
polgármester  

  
Püspökladány Város Önkormányzata nevében a …. …/2008. (........) sz. határozat alapján 
 

_________________________________ 
 
 

Arnóth Sándor  
polgármester  

  
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nevében a …..…/2008. (........) sz. határozat alapján 
 

_________________________________ 
 
 

Rácz Róbert  
a megye közgyőlés elnöke  
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50/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
alapító okiratának hatályos szövegét 2009. március 1. napjától a következık szerint állapítja 
meg: 
 

Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁR 
 

Alapító neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

Alapításának éve: 1990. 
 

Fenntartó neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

Felügyeleti szerve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 

Székhelye: Debrecen, Piac u. 20. sz. 
 

Telephelyei: - II. sz. levéltári kutató 
Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz.  

- Levéltári raktár 
Debrecen, Monti ezredes u. 7. sz.  

- levéltári raktár  
Debrecen, Fővészkert u. 4.  

- Levéltári raktár 
Debrecen, Piac u. 54. sz.  

- III. sz. levéltári kutató 
Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5. sz.  

- Levéltári raktár 
Hajdúböszörmény, Balthazár u. 9.  

- Levéltári raktár 
Debrecen, Piac u. 40.  

- Levéltári raktár 
Debrecen, Füredi u. 10.  

 
Szakmai besorolása: Területi általános közlevéltár  

 
Alaptevékenysége: 
 

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység 
 

Feladatai: 
 

Levéltári tevékenység 
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyona: 
 

- Debrecen, Piac u. 20. sz., hrsz.: 8515 - intézmény  
(Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdona, Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) 
- Debrecen, Kossuth u. 12-14. sz., hrsz.: 8497/A/2 - intézmény  
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- Debrecen, Monti ezredes u. 7. sz., hrsz.: 6850 – raktár  
- Debrecen, Fővészkert u. 4., hrsz.: 8318 – pince 
(Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdona, 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.)  
- Debrecen, Piac u. 54. sz., hrsz.: 9711/9- irodaház 
- Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5. sz., hrsz.: 43 - 
(Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona, Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 
- Hajdúböszörmény, Balthazár u. 9., hrsz.: 3883 - pince 
(Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona, Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 
- Debrecen, Piac u. 40., hrsz.: 9059/A/4 - nyomda  
- Debrecen, Füredi u. 10., hrsz.: 20387 - pince  
(A Tavasz Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet tulajdona a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat bérleményként használja.) 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 
 

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó.  
 

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre az 
oktatási és kulturális miniszter véleményének kikérésével - 5 évre - 
bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával.  
 

Gazdálkodási jogköre: 
 

Részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szerv. Egyes 
gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el. 
 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
2. A közgyőlés ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 82/2008. (III. 28.) MÖK 
határozatát. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 1. 
 
 
 
51/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 168. § (1) bekezdése és a 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a HAHUSZO 
Hajdúnánási Humánszolgáltató Otthon Közhasznú Társaság (cg.: 09-14-000014) alapító 
okiratát 2009. március 1. napjától a következık szerint módosítja: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
1. Az alapító okiratban szereplı rendelkezéseket az alapító a jelen módosításnak megfelelı 

tartalommal egészíti ki, illetve módosítja: 
 
2. A Társaság alapító okiratának 2. pontja a következı dılt, félkövér betővel jelzett 

szöveggel egészül ki: 
 
„ A társaság fióktelepe:   4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 

4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. 
4060 Balmazújváros – Nagyhát 
4060 Balmazújváros, Veres Péter út 65.” 

 
3. A Társaság alapító okiratának jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 

hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezető alapító okiratban is 
elfogadja, az Alapító képviselıje a jelen okiratot cégszerően aláírja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 15. 
 
 
 
52/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 
szóló módosított 1959. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdése, 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 együttmőködési 
megállapodást a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társasággal 
a következık szerint módosítja: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 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 Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, mint 
fenntartó, (Hajdúnánás Fürdı u. 1., továbbiakban: Kht.) képviseletében Verdó György, 
ügyvezetı (továbbiakban: megállapodó felek) között a jogerıs mőködési engedélyek hatályba 
lépésének napjától a következı feltételek szerint: 
 
1. Az Együttmőködési Megállapodás 4./ pontja a következı dılt, félkövérrel szedett 
szöveggel egészül ki, illetve a dılt, áthúzott betővel szedett szövegrész hatályát veszti. 
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„4./ A Kht. a következı szolgáltatásokat nyújtja: 
Hajdúnánáson: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül: 
– Idısek otthonában 81 férıhelyen azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az 

ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést 
nem igényel. 

– Az átlagot jóval meghaladó minıségő (emelt szintő) szociális ellátás 8 férıhelyen. 
– Pszichiátriai betegek ellátása 20 férıhelyen azoknak a számottevı pszichiátriai kezelést 

nem igénylı demens ellátottaknak, akik nem veszélyeztetı állapotúak, viszont önálló 
életvitelre nem képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint 
teljes körő ellátást igényelnek. 

– Fogyatékos személyek ellátása 53 férıhelyen azoknak a fogyatékos személyeknek, 
akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi 
keretek között van lehetıség. 

– Pszichiátriai betegek ellátása 50 férıhelyen azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek, 
akik az ellátás igénybevételének idıpontjában nem veszélyeztetı állapotúak, akut 
gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. Ebbıl 8 fı pszichiátriai 
betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátásában részesül. 
 

Nyíradonyban: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül  
– Pszichiátriai betegek ellátása 150 férıhelyen (ebbıl az átlagot jóval meghaladó minıségő 

szociális ellátás 8 férıhelyen) azoknak a számottevı pszichiátriai kezelést nem igénylı 
demens ellátottaknak, akik nem veszélyeztetı állapotúak, viszont önálló életvitelre nem 
képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint teljes körő ellátást 
igényelnek. 

 
Balmazújváros-Nagyháton: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
              8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 
- Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás. 
– Fogyatékos személyek ápoló-gondozó ellátása 100 férıhelyen azoknak a fogyatékos 

személyeknek, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására 
csak intézményi keretek között van lehetıség. 

- Enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, teljes körő 
ellátása 40 férıhelyen, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú 
foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. 

- Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő ellátása 50 
férıhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

- Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 12 férıhelyen. 
 
Mikepércsen: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
- Ápoló-gondozó otthoni intézményi ellátás. 
- Nyugdíjkorhatárt betöltött olyan idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő ellátása 162 

férıhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 
- Az átlagot jóval meghaladó minıségő – emelt szintő – szociális ellátás 8 férıhelyen. 



2009/3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 119. 

- Demens idıskorú pszichiátriai betegek ellátása 25 férıhelyen. 
 
2. Az együttmőködési megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek 
között változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak. 
 
A közgyőlés a módosításokkal egyidejőleg a megállapodást egységes szerkezetben is 
elfogadja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 15. 
 
 
 
53/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – figyelemmel a közérdekő önkéntes 
tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben biztosítottakra – hozzájárul, ahhoz 
hogy a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények, valamint az 
önkormányzat által alapított közhasznú társaságok közérdekő önkéntes tevékenységet végzı 
személyeket foglalkoztassanak. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
 intézményvezetık, 
 közhasznú társaságok ügyvezetıi 
Határidı:   2009. március 1. 
 
 
 
54/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdés és a 74/C. § 
(1) bekezdése alapján alapítói jogkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási 
Közalapítvány alapító okiratát 2009. április 1. napjával a következık szerint módosítja: 
 
Az V. fejezet 4. pontja a következık szerint módosul: 
 
„A Kuratórium tagjai: 
A Kuratórium elnöke:  Danku Attila   4002 Debrecen, Domonkos Márton kert 54317. 
A Kuratórium alelnöke:  Filep Miklós   4033 Debrecen, Magvetı u. 25. 
A Kuratórium tagjai: Dr. Barcsa Lajos     4024 Debrecen, Szent Anna u. 45/C. 
 Csengeri Miklósné    4031 Debrecen, Derék u. 116. IV/13. 

 Gellénné Dr. Nagy Valéria  4030 Debrecen, Hegyi Mihályné u. 50.  
 Halász D. János 4031 Debrecen, Diófa u. 49/4. 
 Kékiné Erdélyi Edit  4034 Debrecen, Bibic u. 4. 
 Kovács Zoltán         4100 Berettyóújfalu, Tóth Á. u 7. 
 Takács Erika      4060 Balmazújváros, Szabadság sor 24. 
 Tóth Lajos Árpád  4254 Nyíradony, Deák F. u. 12.” 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:     2009. február 28. 
 
 
 
55/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Egyek Nagyközség 
Önkormányzatának a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti 
kérelmére Egyek Nagyközség 2009. évben felülvizsgált közoktatási feladat-ellátási, 
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervéhez (a továbbiakban: egyeki önkormányzati 
intézkedési terv) a következı szakvéleményt adja ki: 

Az egyeki önkormányzati intézkedési terv a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen tartalmazza az önkormányzati intézkedési terv jogszabály által 
elıírt kötelezı tartalmi elemeinek felülvizsgálatát, Egyek Nagyközség Önkormányzat által 
ellátott közoktatási feladatokat, az intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, 
fejlesztésével kapcsolatban 2000. óta tett intézkedések értékelését. Tartalmazza továbbá az 
egyeki közoktatási feladatellátás 2009. évtıl megvalósítandó fejlesztési célkitőzéseit és 
feladatait, valamint a kistérségi együttmőködési célok és feladatok meghatározását. 
 
Az egyeki közoktatási intézkedési tervben 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 Egyek Nagyközség Önkormányzatának kötelezı 
közoktatási feladat-ellátási kötelezettségeinek teljesítését, a közoktatási szakmai tevékenység 
fejlesztését és elısegítik az intézményrendszer hatékony mőködését.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 6. 

 
 
 
56/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Egyek 
Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Egyek Önkormányzata) a megyei 
közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére - a fenntartásában 
mőködı közoktatási intézmények és közmővelıdési- közgyőjteményi intézmény 
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összevonásával, és a jogutód közös igazgatású közoktatási intézmény létesítésével összefüggı 
- tervezett fenntartói intézkedéseirıl a következı szakvéleményt adja ki: 
 
Egyek Önkormányzatának tervezett intézkedése - a fenntartásában mőködı Móra Ferenc 
Általános Iskola, Napköziotthonos Óvodák, valamint a Tárkányi Béla Könyvtár és 
Mővelıdési Ház összevonására és jogutódként többcélú közoktatási intézmény létesítésére - 
indokolt demográfiai és költséghatékonysági okok miatt. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási 
szakértıi vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedés végrehajtása esetén a közoktatási 
szolgáltatások továbbra is megfelelı színvonalon biztosíthatók, azok igénybevétele a 
gyermekeknek, a tanulóknak és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet. 
 
A megyei közoktatási fejlesztési terv célkitőzései között szerepel a közös igazgatású 
közoktatási intézmények létrehozásának támogatása, amennyiben a többcélú intézmények 
keretében a közoktatási feladatellátás költséghatékonyabban, jobb munkaerı-gazdálkodással 
és oktatásszervezéssel teljesíthetı. Egyek Önkormányzata tervezett intézkedései megfelelnek 
ezeknek a követelményeknek, így a közös igazgatású közoktatási intézmény létrehozása 
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. március 6. 

 
 
 
57/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Debrecen Önkormányzata) a megyei 
közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadása iránti kérelmére - a fenntartásában 
mőködı egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosításával, egyes közoktatási 
intézmények átszervezésével, illetve megszüntetésével összefüggı - tervezett fenntartói 
intézkedéseirıl a következı szakvéleményeket adja ki: 
 
1. Debrecen Önkormányzata fenntartásában mőködı kollégiumok alacsony férıhely 
kihasználtságára tekintettel a 2008/2009. tanév befejezése után két kollégium (Hatvani István 
Középiskolai Kollégium, Váci Mihály Középiskolai Kollégium), illetve egy kollégiumi 
intézményegység (Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakközépiskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény Kollégiuma), összesen 542 kollégiumi férıhely megszüntetése 
esetén érvényesülhet a kollégiumi intézményhálózat költséghatékonyabb mőködtetésének 
követelménye. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási 
szakértıi vélemény alapján a megszőnı kollégiumok, illetve kollégiumi intézményegység 
(továbbiakban együtt: megszőnı kollégiumok) tanulói számára Debrecen Önkormányzata a 
fenntartásában mőködı további 8 kollégiumban a kollégiumi ellátást, a közoktatási 
szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon tudja biztosítani, azok igénybevétele a 
tanulóknak és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet. A fogadó kollégiumok közoktatási 
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szolgáltatásainak színvonala - tekintettel az üres férıhelyekre - nem csökken további tanulók 
felvétele esetén, a kollégiumok jelenlegi diákjai és szüleik számára a tanulólétszám növekedés 
nem jelent aránytalan terhet. 
A középfokú iskolai kollégiumok kapacitáscsökkentésével, illetve a megszőnı 
kollégiumokkal kapcsolatos tervezett önkormányzati intézkedések összhangban vannak a 
megyei közoktatási fejlesztési terv kollégiumokra vonatkozó célkitőzéseivel, mivel a 
kollégiumi elhelyezés iránti igény továbbra is hosszú távon kielégíthetı a Debrecen 
Önkormányzata által biztosított összes kollégiumi férıhelyszám alapján, a kollégiumi ellátás 
színvonala továbbra is megfelelı színvonalon biztosítható és a kollégiumi hálózat 
költséghatékonyabban mőködtethetı. 
 
2. Két nevelési-oktatási intézmény tagintézményének (Karácsony Sándor Általános Iskola 
Halápi Tagintézménye, valamint a Petıfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Bánki 
Tagintézményének általános iskolai feladatellátása) megszüntetését a tanulólétszám 
folyamatos csökkenése és a gazdaságos intézménymőködtetés követelménye indokolja. 
A 2009/2010. tanévben a várható tanulói létszám a halápi tagintézményben 27 fı 6 
évfolyamon, a bánki tagintézményben 26 fı 4 évfolyamon. A csökkenı tanulólétszám miatt a 
tagintézményekben indokolt az általános iskolai nevelés-oktatás megszüntetése. A tanulók 
számára az iskolák székhelyén a nevelés-oktatás, a szükséges férıhely biztosítható, a tanulók 
utaztatása iskolabusszal megoldható. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási 
szakértıi vélemény alapján a megszőnı bánki, illetve halápi tagintézmények tanulói számára 
a Karácsony Sándor Általános Iskolában, illetve a Petıfi Sándor Általános Iskolában az 
általános iskolai nevelés-oktatást, a közoktatási szolgáltatásokat továbbra is megfelelı 
színvonalon tudják biztosítani, azok igénybevétele a tanulóknak és szüleiknek nem jelent 
aránytalan terhet. A Karácsony Sándor Általános Iskola és a Petıfi Sándor Általános Iskola 
jelenlegi tanulói számára az általános iskolai nevelés-oktatás, a közoktatási szolgáltatások 
színvonala nem csökken további tanulók felvétele esetén, az iskolák jelenlegi tanulói és 
szüleik számára a tanulólétszám növekedés miatt aránytalan teher nem jelentkezik. 
A tagintézmények tervezett megszüntetése összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési 
tervben foglaltakkal, mivel érvényesülnek a fejlesztési terv alapvetı célkitőzései, a tervezett 
intézkedések a közoktatási szolgáltatások megfelelı szintő biztosítását szolgálják, elısegítik 
az intézményhálózat hatékony mőködését és a szakmai fejlesztést. 
 
Oktatásszervezési és szakmai okok miatt indokolt és a megyei közoktatási fejlesztési tervben 
foglaltakkal összhangban van a Petıfi Általános Iskola bánki tagintézményében folytatott 
óvodai nevelési feladatok átszervezése, az óvodai nevelésnek változatlan feladat-ellátási 
helyen, de a Sipos Utcai Óvoda tagintézményeként való megszervezése.  
 
3. Debrecen Önkormányzata – szakközépiskolai és gimnáziumi érettségi vizsgára felkészítı - 
felnıttoktatási feladatokat ellátó (a továbbiakban: felnıttoktatás) közoktatási intézményeinek 
átszervezését 2009. július 1. napjától a megyei közoktatási fejlesztési tervvel összhangban 
lévı szakmai és költséghatékonysági okok indokolják.  
Figyelemmel a jelenlegi nyolc, Debrecen Önkormányzata fenntartásában mőködı 
középiskolában folyó felnıttoktatás alacsony átlagos osztálylétszámára, az évközi folyamatos 
lemorzsolódásra, a felnıttoktatás iránti egyre csökkenı igényre, indokolt a felnıttoktatási 
feladatok ellátására egy intézményt, a Baross Gábor Szakképzı Iskola és Kollégiumot 
kijelölni, a többi intézmény esetében a feladatellátást megszüntetni (Beregszászi Pál 
Szakközépiskola és Szakiskola; Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola; 
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
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Szakiskola; Könnyőipari Szakközép-és Szakiskola, Medgyessy Ferenc Gimnázium; Péchy 
Mihály Építıipari Szakközépiskola).  
Továbbá módosítani kell annak az öt, Debrecen Önkormányzata fenntartásában mőködı 
középfokú iskolának az alapító okiratát is, melyek tartalmazzák a felnıttoktatási 
tevékenységet, de tényleges feladatellátás az utóbbi években nem történt az intézményekben 
(Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola; Gábor Dénes 
Elektronikai Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium; Irinyi János Gimnázium, Szakközép-és 
Szakiskola; Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola; Povolny Ferenc 
Szakképzı Iskola). 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási 
szakértıi vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedés jogszerő, a felnıtt korú hallgatók 
számára a közoktatási szolgáltatások továbbra is megfelelı színvonalon biztosíthatók, 
aránytalan teher nem hárul rájuk. 
Debrecen Önkormányzatának a felnıttoktatás átszervezésére vonatkozó tervezett intézkedése 
összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervnek a felnıttoktatással kapcsolatosan 
meghatározott célkitőzésével, a Baross Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium a felnıttoktatás 
iránti igényeknek hosszú távon eleget tud tenni. 
 
4. Debrecen Önkormányzata tervezett intézkedései a következı közoktatási intézményei 
alapító okiratának módosítására (egyes nevelési-oktatási intézmények székhelyére, 
telephelyére, a felvehetı maximális gyermek-, illetve tanulólétszámára, közoktatási 
feladataira, gazdálkodási jogkörére, egyes szakképzı intézmények által oktatott 
szakképesítésekre, a sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók ellátását biztosító 
intézmények közoktatási feladataira vonatkozóan) összhangban vannak a megyei közoktatási 
fejlesztési terv célkitőzéseivel: 
Alsójózsai Kerekerdı Óvoda; Margit Téri Óvoda; Sípos Utcai Óvoda; Szabadságtelepi 
Óvoda; Szivárvány Óvoda; Tócóskerti Óvoda;  
Bocskai István Általános Iskola; Csapókerti Általános Iskola; Dózsa György Általános Iskola; 
Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye; Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola;  
Ady Endre Gimnázium; Brassai Sámuel Gimnázium és Mőszaki Szakközépiskola; Csokonai 
Vitéz Mihály Gimnázium; Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképzı Iskola; 
Fazekas Mihály Gimnázium; Irinyi János Gimnázium, Szakközép-és Szakiskola; Medgyessy 
Ferenc Gimnázium; Tóth Árpád Gimnázium; 
Balásházy János Mezıgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium; Baross 
Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium; Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola; 
Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola; Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 
Környezetvédelmi Szakközépiskola; Gábor Dénes Elektronikai Mőszaki Szakközépiskola és 
Kollégium; Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola; Kodály Zoltán 
Zenemővészeti Szakközépiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium; 
Könnyőipari Szakközép-és Szakiskola; Mechwart András Gépipari és Informatikai 
Szakközépiskola; Péchy Mihály Építıipari Szakközépiskola; Povolny Ferenc Szakképzı 
Iskola; 
Gulyás Pál Középiskolai Kollégium. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási 
szakértıi vélemények alapján a tervezett fenntartói intézkedések szükségesek, megvalósításuk 
támogatandó. Szakértıi vélemények szerint az intézkedések megvalósítása esetén az érintett 
intézményekben a közoktatási szolgáltatások továbbra is megfelelı színvonalon biztosíthatók, 
a gyermekekre, a tanulókra, illetve szüleikre aránytalan teher nem hárul. 
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Debrecen Önkormányzatának a közoktatási feladatellátással kapcsolatos tervezett 
intézkedései összhangban vannak a megyei közoktatási fejlesztési tervvel, mivel 
érvényesülnek a fejlesztési tervnek az intézményhálózat átalakításával, az átszervezéssel 
kapcsolatos alapvetı célkitőzései: az intézkedések biztosítják a közoktatási szolgáltatásokat, a 
szakmai színvonal megtartását, hosszú távon a tartalmi korszerősítést, a szakmai fejlesztést 
szolgálják, egyúttal elısegítik az intézményhálózat hatékony mőködését.  
Az intézkedéseket indokolják a demográfiai változások, a nevelési-oktatási intézményhálózat 
gyermek-, és tanulólétszámának évek óta tartó folyamatos csökkenése, a hálózat hatékony, 
gazdaságos mőködtetésének követelménye, a finanszírozással és az oktatásszervezéssel 
kapcsolatos jogszabályi elıírások. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 6. 

 
 
 
58/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés pályázat benyújtására” 
címő elıterjesztéshez kapcsolódó 6 határozati javaslatról egyben szavaz. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 

 
 
 
59/2009. (II. 27.) 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 „Közös örökség - Közösségépítés és közszolgáltatás-fejlesztés a 
magyar-román határon” címő pályázat benyújtásával. 
 

A pályázat összköltsége 58.609.722,- Ft (195.365,74 Euro) 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
által biztosított saját erı 

845.745,- Ft (2819,15 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 55.986.531,- Ft (186.621,77 Euro) 

Mely elıirányzat terhére biztosítható  
a megyei önkormányzat hozzájárulása 

A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése 

pályázatok saját forrása elıirányzat 
terhére biztosítható. 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja. 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 
 
60/2009. (II. 27.) 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 „SATDIS - A határon átnyúló turisztikai üzleti kapcsolatok támogatása 
specifikus eszközök kifejlesztése által” címő pályázat benyújtásával. 
 

A pályázat összköltsége 29.517.000,- Ft (98.390 Euro) 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
által biztosított saját erı 

75.000,- Ft ( (250 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 28.842.000,- Ft (96.140 Euro) 

Mely elıirányzat terhére biztosítható  
a megyei önkormányzat hozzájárulása 

A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése 

pályázatok saját forrása elıirányzat 
terhére biztosítható. 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 
 
61/2009. (II. 27.) 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 „CBC Women, Nık együtt – megoldások az élet közös problémáira – 
transzformális együttmőködési program” címő pályázat benyújtásával. 
 

A pályázat összköltsége 30.162.900,- Ft (100.543 Euro) 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
által biztosított saját erı 

78.900,- Ft (263 Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 29.513.100,- Ft (98.377 Euro) 

Mely elıirányzat terhére biztosítható  
a megyei önkormányzat hozzájárulása 

A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése 

pályázatok saját forrása elıirányzat 
terhére biztosítható. 
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A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 
 
62/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
és Mővelıdési Központ által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmővelıdési Szakmai 
Kollégiumához benyújtandó pályázathoz a következık szerint nyújt támogatást:  
 
Pályázatok összköltsége: 2 130 000 Ft 
Pályázati támogatás:             1 704 000 Ft 
Biztosítandó saját erı:               426 000 Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 
 
63/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához 
benyújtandó pályázatokhoz a következık szerint nyújt támogatást:  
 
Pályázatok összköltsége: 3 700 000 Ft 
Pályázati támogatás:             2 300.000 Ft 
Biztosítandó saját erı: 1 400 000 Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatokhoz a szükséges önerıt a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat 
terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke  
Határidı:   2009. február 27. 
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64/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a TÁMOP 3.2.8/08/B „Múzeumok 
mindenkinek program- a múzeumok oktatási, képzési szerepének erısítése” címő pályázati 
felhívásra a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által benyújtandó pályázatokat 
támogatja. 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházással létrehozott 
kapacitásokat és szolgáltatásokat a projekt befejezését követı 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. február 27. 
 
 
 
65/2009. (II. 27.) 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. §- ában, 
valamint annak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló, 
módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3 § (1) bekezdésében, 3/A. § (3) bekezdés a) 
pontjában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló módosított 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendeletben meghatározottak szerint 
 

Tripsó Zoltán-t 
 

Határozatlan idıre kinevezi a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonai (4024 Debrecen, Piac u. 54.) igazgatói munkakörébe 

 
 
Munkaköre osztályba sorolása:  magasabb vezetı felsıfokú 2. 
 

besorolás szerinti alapilletménye:    288.000,- Ft 
kiegészítés a 2008.12.31-én irányadó illetményére    12.300,- Ft 
a Kjt. 65. § (7)-(8) bekezdései alapján megállapított 
illetményelem:        49.700,- Ft 
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Illetményét összesen:     350.000,- Ft összegben állapítja 
meg a közgyőlés. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi kinevezéssel kapcsolatos 
munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. február 27. 
 
 
 
66/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a  
33/2009. (I. 30.) MÖK határozattal – a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium 
igazgatói beosztására – kiírt pályázatot véleményezı bizottságba a következı tagokat jelöli ki: 
 

Vasas Lászlóné dr. 
İri Józsefné 
Filep Miklós 

 
A közgyőlés felkéri a megyei fıjegyzıt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Vasas Lászlóné dr, megyei fıjegyzı 
Határidı:   2009. március 31. 
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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 2009. február 27-ei ülésére 
 

I. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:  
 
 
250/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2009. február 11. napján jogerıssé vált végzésében az 
Önzetlenség, Hajdú-Bihar Megye Fejlıdéséért Közalapítványt megszüntette és a 
nyilvántartásból törölte. 
 
264/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai magasabb 
vezetıi megbízására vonatkozó pályázat elbírálására a közgyőlés 2009. február 27-ei ülésén 
kerül sor. 
 
2/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Hajdúnánási Humán Szolgáltató Közhasznú Társasággal az együttmőködési megállapodás 
aláírása megtörtént. 
 
3/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Segítséggel Élık Alapítvánnyal kötött ellátási szerzıdés egységes szerkezetben 
elıkészítésre került, aláírása folyamatban van. 
 
6/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint a Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. szám alatti ingatlan 
értékesítésére vonatkozó felhívás közzétételre került a megyei önkormányzat honlapján. A 
pályázatok beadási határideje 2009. február 17., az elbírálásra a közgyőlés február 27-i ülésén 
kerül sor. 
 
7/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés a Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a. szám alatti ingatlan 
értékesítésérıl határozott megküldésre került az ajánlattevı részére. Az adásvételi szerzıdés 
elıkészítése folyamatban van. 
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8/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslat 
kialakítása érdekében a tárgyalás folyamatban van. 
 
9/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés a MEGYEGAZDA Kht. alapítójaként a társaság tulajdonát 
képezı Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti irodaház megnevezéső ingatlan értékesítésérıl 
döntött, megküldésre került a Kht. részére.  
 
10/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint 2009. február 4-én a megyei önkormányzat hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti 
ingatlan megvásárlására. Az ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció megküldésre került 
a Közbeszerzési Döntıbizottság részére. A lefolytatott tárgyalás során a közgyőlés döntésének 
megfelelı 48.243 E Ft-os ajánlat alapján az adásvételi szerzıdés elıkészítése folyamatban 
van.  
 
13/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A berettyóújfalui Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium oktatott 
szakmastruktúrájának módosításával összefüggı tervezett fenntartói intézkedésre vonatkozó, 
a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény megküldésre került 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata polgármesterének. 
 
14/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Berettyóújfalu Város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és 
fejlesztési terve felülvizsgálati dokumentumára vonatkozó, a megyei közoktatási fejlesztési 
tervre épített szakvélemény megküldésre került Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
polgármesterének. 
 
17/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 2009. január 30. napján 
benyújtásra került. 
 
A pályázat végleges költségvetése: 

A pályázat összköltsége 
138.319.650,- Ft 

(512.295 Euro) 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 
3.822.930,- Ft (14.159 

Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 
132.907.500,- Ft 

(492.250 Euro) 
1 Euro=270,- Ft. 
 
A megyei önkormányzatot terhelı kötelezettség, a saját erı összege 15.300 Euroról 14.159 
Eurora változott. 
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18/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 2009. január 30. napján benyújtásra került. 
A pályázatban a Bihor Megyei Mőemlékvédı Alapítvány, Románia Állami Levéltárának 
Bihor Megyei Igazgatósága, valamint a Bihor Megyei Tanács támogató partnerként vesz 
részt. 
 
19/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 2009. január 30. 
napján benyújtásra került. A pályázatban Bors Község Önkormányzata támogató partnerként 
vesz részt. 
 
20/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 2009. január 30. napján benyújtásra került. 
 
21/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 2009. január 30. napján benyújtásra került. 
 
22/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 2009. január 30. napján 
benyújtásra került. 
A pályázatban a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum támogató partnerként vesz részt. 
 
A pályázat végleges partnerei: 

A pályázat összköltsége 
66.954.600,- Ft 
(247.980 Euro)  

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által biztosított saját erı 
1.253.880,- Ft (4.644 

Euro) 

Az igényelt pályázati támogatás 
64.836.720,- Ft 
(240.136 Euro) 

1 Euro=270,- Ft. 

A megyei önkormányzatot terhelı kötelezettség, a saját erı összege 5.666,66 Euroról 4.644 
Eurora változott. 
 
23/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 2009. január 30. napján benyújtásra került. A megyei 
önkormányzat nyilatkozatot adott ki a pályázat támogatására. 
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24/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A VÁTI Kht. által kiírt, Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 
2007-2013 nevő pályázati felhívásra a „Bajnokok Tornája Bihar- Bihor megyében” címő 
pályázat 2009. január 30. napján benyújtásra került. A megyei önkormányzat nyilatkozatot 
adott ki a pályázat támogatására. 
 
25/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 2009. január 30. napján benyújtásra került. A megyei önkormányzat 
nyilatkozatot adott ki a pályázat támogatására. 
 
26/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
Az Európai Bizottság által kiírt, az INTERREG IVC 2007-2013 pályázati kiírásra az 
„UNICREDS – University Collaboration in REgional Development Spaces” (Egyetemi 
együttmőködés regionális fejlesztési térségekben) címő pályázat 2009. január 30. napján 
benyújtásra került. 
 
27/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
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 benyújtásra került. 
 
28/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által a Berettyóújfalui Bihari Múzeum 
fejlesztésére benyújtandó pályázat támogatásáról szóló határozat az intézmény részére 
megküldésre került. 
 
29/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága által a Hajdúböszörményi Hajdúsági 
Múzeum fejlesztésére benyújtandó pályázat támogatásáról szóló határozat az intézmény 
részére megküldésre került. 
 
30/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár, mint konzorciumvezetı által benyújtandó „Építı 
közösségek”, közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázat 
támogatásáról szóló határozat az intézmény részére megküldésre került. 
 
31/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Nevelıszülık 
továbbképzésének támogatása” címő pályázatának támogatásáról szóló határozat az 
intézmény részére megküldésre került. 
 
32/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat „Nevelıszülıi hálózatok 
mőködési feltételeinek javítása” címő pályázatának támogatásáról szóló határozat az 
intézmény részére megküldésre került. 
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34/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés egyetértett Hajdú Zsigmondnak, a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságánál történı szakmai igazgató-helyettesi megbízásával, az 
intézményvezetı részére megküldésre került. 
 
35/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata 2009. évi Önzetlenség-díjának átadása a Megyebálon 
megtörtént. 
 
 
 
Debrecen, 2009. február 19. 
 
 
 
          Rácz Róbert 
 


