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KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK 
 
 
 

 Lejárt határidejő határozatok 764. oldal 
 Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat határozatai 770. oldal 
 Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat határozatai 773. oldal 
 150/2009. (V. 29.) MÖK határozat melléklete 782. oldal 
 151/2009. (V. 29.) MÖK határozat melléklete 814. oldal 
 152/2009. (V. 29.) MÖK határozat melléklete 840. oldal 
 169/2009. (V. 29.) MÖK határozat melléklete 874. oldal 
 170/2009. (V. 29.) MÖK határozat melléklete 933. oldal 
 171/2009. (V. 29.) MÖK határozat melléklete 970. oldal 
 176/2009. (V. 29.) MÖK határozat melléklete 1056. oldal 
 Közlemény 1068. oldal 

 
Debrecen, 2009. július 14. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

6/2009. (V. 29.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet  

módosításáról 
 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a 3/2009. (III. 27.) HBMÖK rendelettel módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK 
rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) a következık szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontjában az Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi 
Bizottság külsı tagjaira vonatkozó rendelkezés a következık szerint módosul: 
 
„Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság  7 fı 
 
Külsı tag:  Korcsmáros Sándor 

Dr. Suba László 
   Dr. Berényi Dénes 
 

2. § 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Debrecen, 2009. május 29. 
 
 

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

7/2009. (V. 29.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
 

a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 
módosításáról 

 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 17/2008. (IX. 26.) 
HBMÖK rendelettel módosított 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a 
következık szerint módosítja:  
 
 

1. § 
 
 
A rendelet 1. §-a a következık 9. és 10. francia bekezdésekkel egészül ki: 
 
A megyei közgyőlés a megye társadalmi, gazdasági életében, önkormányzati, közigazgatási, 
tudományos, irodalmi, mővészeti, közoktatási, közmővelıdési és egyéb szakmai területen szerzett 
kimagasló érdemek elismerésére az alábbi kitüntetı díjakat alapítja: 

- „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja”, 
- „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért díja”. 

 
 

2. § 
 
 
A rendelet 2. §-a a következık (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(9) „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja” adományozható a Hajdú-
Bihar megyében kiemelkedı tevékenységet végzı azon szervezeteknek, amelyek az adott évben – 
tevékenységi területüktıl függetlenül – a támogatták a helyi civil társadalom épüléséért.  
A díj olyan civil szervezeteknek adható, amelyek szervezetileg és mőködésükben is a pártoktól 
függetlenek, önálló jogi személyiséggel rendelkeznek, az önkéntesség elve alapján szervezıdnek, 
bírósági nyilvántartásba vételük szerint Hajdú-Bihar megyében rendelkeznek székhellyel. 
 
(10) „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért díja” adományozható a Hajdú-
Bihar megyében állandó lakóhellyel rendelkezı olyan természetes személynek, a megye azon 
települési önkormányzatának, illetve Hajdú-Bihar megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezı 
gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak, aki vagy amely az adott évben a civil szervezetek 
szponzoraként vagy mecénásaként, illetve a szervezetek együttmőködı partnereként kiemelkedı, a 
civil szektor fejlıdését elısegítı támogatói munkát végzett.” 
 

3. § 
 
(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése a következık szerint módosul:  
 
„(2) A díjak adományozására – a (3)-(6) bekezdések kivételével - javaslatot tehetnek: a megye 
települési önkormányzatai, a megyei közgyőlés tagjai, a közgyőlés bizottságai, felsıoktatási 
intézmények, a megyében mőködı társadalmi és gazdálkodó szervezetek, valamint köztestületek. 
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(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése a következık új (6) bekezdéssel egészül ki és egyidejőleg a jelenlegi 
(6)-(10) bekezdések számozása (7)-(11) bekezdésre módosul: 
 
„(6) A „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja” adományozására 
javaslatot tehetnek a Hajdú-Bihar megyében mőködı intézmények is.” 
 
(3) A rendelet 3. § új (9) bekezdése a következıkkel egészül ki: 
 
„(9) A beérkezett javaslatokat a Bocskai-díj és az Önzetlenség-díj esetében a közgyőlés elnöke – 
valamennyi bizottság véleményének kikérése után –, az Arany Sándor-díj adományozására vonatkozó 
javaslatokat a Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Kovács Pál-díj, Hajdú-Bihar Megye 
Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díj, Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának a Civilek 
Támogatásáért díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok 
Bizottság, a Kölcsey Ferenc-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Mővelıdési, Sport és Civil 
Kapcsolatok Bizottság, a Maróthi György-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Közoktatási, 
Gyermek és Ifjúsági Bizottság, a Kisebbségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségek Tanácsnoka, valamint a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme 
adományozására vonatkozó javaslatokat a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezi és tesz javaslatot a 
közgyőlésnek, illetve az Emlékérem esetén a közgyőlés elnökének a kitüntetések odaítélésére.” 
 
(4) A rendelet 3. § új (11) bekezdése a következıkkel egészül ki: 
 
„(11) A Rendelet 2. §-ának (2), (5), (6) bekezdéseiben meghatározott díjakból évente három-három, a 
(4) bekezdésében meghatározott díjból évente kettı, a (1), (3), (7), (9), (10) bekezdésben 
meghatározott díjakból évente egy-egy adományozható.” 
 
 

4. § 
 
(1) A rendelet 6. § (2 bekezdés c) pontja a következık szerint módosul: 
 
„c) „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kisebbségi–díja” kör alakú 100 mm átmérıjő, átlag 6 
mm vastagságú bronzból készült kétoldalas plakett.  
Elsı oldalán „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kisebbségi–díja” felirat, a körív mentén 8 mm 
magasságú nyomtatott nagybetőkkel, középen fımotívumként szekérkerékkel.  
A küllık fogják egybe és teszik egységessé a kereket. A sok kis elem, csak így együttesen, egymást 
kiegészítve képes biztosítani a haladást, az elırejutást. viharos tengeren hánykolódó magányos 
hajóval. 
A második oldalon „Kisebbségi-díj” felirattal, körív mentén 8 mm magasságú nyomtatot 
nagybetőkkel. Középen gravírozásra alkalmas felület, melyen a díjazott neve és az adományozás éve 
szerepel. A kör két szélén egy tölgyfaág és egy babérág található.” 
 
 
(2) A rendelet 6. § (2) bekezdése a következı i) és j) pontokkal egészül ki: 
 
„i) „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja” kör alakú 100 mm átmérıjő, 
átlag 6 mm vastagságú bronzból készült kétoldalas plakett. Elsı oldalán „Hajdú-Bihar Megye 
Önkormányzatának az Év Civil Szervezete” felirat áll, a körív mentén 8 mm magasságú nyomtatott 
nagybetőkkel. Középen fımotívumként a megye népmővészeti motívumaiból kölcsönzött díszítı 
elemek láthatók. Az indák - mint óvó kezek - a szeretet jelképét, a szív alakú motívumot ölelik körbe. 
Az így összeálló motívum a civil szervezetek gazdag társadalmi tevékenységére utal, ugyanakkor 
kifejezi a magyar hagyományokhoz való ragaszkodást, az abból való építkezést. 
A második oldalon a középen gravírozásra alkalmas felületen a díjazott neve és az adományozás éve 
szerepel. 
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j) „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért díja” kör alakú 100 mm 
átmérıjő, átlag 6 mm vastagságú bronzból készült kétoldalas plakett. Elsı oldalán „Hajdú-Bihar 
Megye Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért díj” felirat áll, a körív mentén 8 mm magasságú 
nyomtatott nagybetőkkel. Középen fımotívumként Hajdú-Bihar megye kontúrját a hortobágyi cifra 
szőr hímzés közkedvelt motívuma, a tulipán szirmok ölelik körbe. A civil kezdeményezések céljait 
ezek a stilizált virágmotívumok jelképezik, melyek megtestesítik azt az önzetlenséget, melyet a civil 
szervezetek mutatnak fel Hajdú-Bihar megye felemelkedéséért. A második oldalon a középen 
gravírozásra alkalmas felületen a díjazott neve és az adományozás éve szerepel.” 
 
 

5. § 
 
A rendelet 7. § (1) bekezdése a következıkkel egészül ki: 
 
„(1) A kitüntetı díjakkal – az Emlékérem az Önzetlenség-díj, valamint „Hajdú-Bihar Megye 
Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért díja” kivételével – pénzjutalom jár. A pénzjutalom 
díjankénti összegét a közgyőlés évente, a költségvetésrıl szóló rendeletben állapítja meg. 
Közösségek részére történı adományozás esetén a pénzjutalom legfeljebb háromszorosa lehet az 
egyénnek adható összegnek.” 
 

6. § 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Debrecen, 2009. május 29. 
 

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

8/2009. (V. 29.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló  
2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendelet módosításáról 

 
 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása 
alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő 
gazdálkodásának viteléhez megalkotott, az 5/2009. (IV. 30.) HBMÖK rendelettel módosított 2/2009. 
(II. 27.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 1. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 9.029,8 millió Ft-ban 
állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. 
 
(2) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 10.229,8 millió Ft-ban 

állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) A megyei önkormányzat bevételei: 
 

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele:                    935,4 millió Ft 
 

b) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele:                8 094,4 millió Ft 
melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: 

- mőködési bevételek:                467,8 millió Ft 
- sajátos bevételek összege:                                                2 815,4 millió Ft 
- normatív állami hozzájárulás összege:                             2 143,2millió Ft 
- kötött normatív állami hozzájárulás:                                     63,6   millió Ft 
- címzett támogatás:                                                                 46,6  millió Ft 
- HÖFE támogatás:                                                                  11,0  millió Ft 
- központosított támogatás (területi cigány, román  
      kisebbségi önkormányzat általános mőködési  
      támogatása)                                                                            51,2  millió Ft 
- támogatásértékő mőködési bevétel                  6,4 millió Ft 
- mőködési célra átvett pályázati és egyéb támogatás            741,2 millió Ft 
- dolgozók lakásvásárlási kölcsön visszatérülés      8,0   millió Ft 
- elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási)                               48,2 millió Ft 
- elızı évi pénzmaradvány (mőködési)                               1 691,8 millió Ft 

 
c) finanszírozási bevételek: 

- hitelkeret összege mőködési célra:                  1 200,0 millió Ft.” 
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3. § 
 
(1) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(3) A megyei önkormányzat kiadásai: 
 

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása:          4 906,3    millió Ft 
 
b) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat  

központosított kiadása:                                                                   5 212,4   millió Ft 
amelybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: 

- központosított kiadások:                       3 557,7 millió Ft 
- az önkormányzat hivatala kiadása:                   1 290,8 millió Ft 
- elızı évrıl áthúzódó kiadások:                             48,1 millió Ft 
- közgyőlés kiadásai:                                              128,5 millió Ft 
- kisebbségi önkormányzatok kiadásai:                     5,0 millió Ft 
- kötelezı és önként vállalt feladatok:                   182,3  millió Ft 

 
c)  finanszírozási kiadások:                                                                     111,1 millió Ft.” 

 
(2) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(4) A közgyőlés a megyei önkormányzat, intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói 

átlagos záró létszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2009. évre együttesen 1.132,955 
fıben határozza meg.” 

 
4. § 

 
(1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 4. és 8. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 
1/a., 2/a., 2/b.,  3/a., 3/b., 3/c., 3/d., 4. és 8. számú mellékletei lépnek. 
 
(2) A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Debrecen, 2009. május 29. 
 
 
 Vasas Lászlóné dr. s.k.            Rácz Róbert s.k. 
              megyei fıjegyzı       a megyei közgyőlés elnöke 
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. sz. melléklet

E Ft-ban

Feje- Címek 2009. évi 2009. évi Növekedés, 2009. évi Feje- Címek 2009. évi 2009. évi Növekedés, 2009. évi
ze-  Megnevezés eredeti módosított módosított ze-  Megnevezés eredeti módosított módosított
tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat
I. 1-2. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 399 774 399 774 535 613 935 387 I. 1-2. Önkormányzati finanszírozású Intézmény összes kiadása 4 221 658 4 292 208 614 011 4 906 219

Szociális ellátást nyújtó intézmények saját bevétele - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 3 821 884 3 892 434 78 398 3 970 832
I. 1-2. Az önkormányzat intézményeinek saját bevétele 399 774 399 774 535 613 935 387                    - Mőködésre 3 821 884 3 864 505 51 619 3 916 124
II. 3. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei                    - Beruházásra 51 492 51 492

                   - Felújításra 3 216 3 216
a./ Továbbszámlázott szolgáltatások értéke 30 000 30 000 30 000
b./ ÁFA bevétel 17 824 17 824 17 824
c./ Kamatbevételek és árfolyamnyereség 420 000 420 000 420 000
1./ Mőködési és ÁFA bevételek          467 824 467 824 0 467 824

a./ Illetékek 2 000 000 2 000 000 2 000 000
b./ SZJA normatív módon elosztott része 514 668 514 668 734 515 402 I. 1-2. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 4 221 658 4 292 208 614 011 4 906 219
2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c) 2 514 668 2 514 668 734 2 515 402 II. 3. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat

központosított kiadásai
a./ Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés 280 000 280 000 280 000 1 Központosított kiadások 2 037 669 2 257 869 1 299 849 3 557 718
b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) 263 227 245 227 3 778 249 005
c./ Privatizációból származó bevétel - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) 10 000 10 000 10 000
d./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 20 000 20 000 20 000 - Likvid kamatkiadások 73 000 73 000 73 000
e./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl - Felhalmozási kamatkiadások 60 000 60 000 60 000
3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+e) 300 000 300 000 0 300 000 - Normatív elszámolás alapján visszafizetés 100 000 100 000 11 806 111 806

4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3) 2 814 668 2 814 668 734 2 815 402 - Biztosítás 4 000 4 000 4 000
- Központosított beruházás 148 389 157 610 -43 340 114 270

a./ Normatív állami hozzájárulás 2 132 072 2 132 072 11 100 2 143 172 - Induló új beruházások 77 021 16 308 -4 350 11 958
 b./ Kötött normatív állami hozzájárulás 63 550 63 550 63 550 - Pályázatok saját forrása 115 242 114 397 -2 400 111 997

c./ Címzett támogatás 46 610 46 610 46 610 - Áthúzódó pályázatok 149 542 149 542 -4 093 145 449
d./ Céltámogatás - Általános tartalék 50 031 340 568 -20 974 319 594
e./ HÖFE támogatás 10 975 10 975 10 975 - Intézmények teljesítmény értékelésére 8 000 8 000 8 000
f./ Központosított támogatás (kisebbségi önkormányzatok) 1 784 1 784 49 382 51 166 - Felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom (személyi +járulék) 100 000 100 000 -6 622 93 378
5./ Önkormányzat  költségvetési támogatás összesen (a+…+f) 2 254 991 2 254 991 60 482 2 315 473 - A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése 96 608 96 608 96 608

- Kenézy Kórház szállítói kötelezettség teljesítés 676 709 676 709 -10 000 666 709
a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Pénzbeli kártérítés (Kenézy Gy. Kórház) 10 000 10 000
      - Központi költségvetési szervtıl - Hosszú lejáratú kötvény költség, kamat 105 900 105 900 105 900
      - Egyéb szervektıl - Felhalmozási céltartalék 1 358 044 1 358 044
      - Egyéb pályázati forrásból - Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása 8 000 8 000
b./ Támogatásértékő mőködési bevétel 6 455 6 455
c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl (egyéb szervtıl) 740 209 740 209 1 032 741 241
e./ ÖTM létszámcsökkentési pályázat
d./ Bérfejlesztéshez támogatás
f./ Kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása
g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése 2 Önkormányzat Hivatala 911 410 911 410 379 401 1 290 811
h./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés     Elızı évrıl áthúzódó kiadások 48 126 48 126 0 48 126
i./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 3 Kisebbségi önkormányzatok 4 500 4 500 489 4 989
6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+l) 740 209 740 209 7 487 747 696 4 Képviselı-testület 127 000 127 000 1 537 128 537
7./ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése 8 000 8 000
7./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési 1 691 776 1 691 776 5 Kötelezı és önként vállalt feladatok 164 206 173 456 8 805 182 261
                                                felhalmozási 48 243 48 243 48 243

II. 3. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7) 6 325 935 6 325 935 1 768 479 8 094 414 II. 3. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen 3 292 911 3 522 361 1 690 081 5 212 442

I-II . 1-3. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 725 709 6 725 709 2 304 092 9 029 801 I-II . 1-3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 514 569 7 814 569 2 304 092 10 118 661
Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások
8./ Hitel felvétel   - mőködési célra 900 000 1 200 000 1 200 000 Rövid lejáratú hitel-visszafizetés 20 000 20 000 0 20 000
9./ Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Felhalmozási hitel visszafizetése 91 140 91 140 0 91 140
Finanszírozási bevételek összesen 900 000 1 200 000 0 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 111 140 111 140 0 111 140

I-II . 1-3. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7 625 709 7 925 709 2 304 092 10 229 801 I-II 1-3. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 7 625 709 7 925 709 2 304 092 10 229 801

B E V É T E L E K K I A D Á S O K
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1. a. sz. melléklet

E Ft-ban

2009. évi 2009. évi Növekedés, 2009. évi 2009. évi 2009. évi Növekedés, 2009. évi
M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított M e g n e v e z é s eredeti módosított módosított

elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

Önkorm. költségvetési szervek bevételei 867 598 867 598 -6 594 861 004 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 4 221 658 4 237 500 567 746 4 805 246

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 20 000 20 000 20 000

Illeték 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 964 036 964 036 379 890 1 343 926

SZJA normatív módon elosztott része 514 668 514 668 734 515 402

Normatív állami hozzájárulás 2 132 072 2 132 072 11 100 2 143 172 Képviselı-testület mőködési kiadásai 127 000 127 000 127 000

Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 63 550 63 550 63 550

Központosí tott támogatás 1 784 1 784 49 382 51 166 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 164 206 173 456 8 805 182 261

Mőködési célra átvett pénzeszköz 740 209 740 209 77 991 818 200
Elızı évi pénzmaradvány 1 866 995 1 866 995 Központosított feladatok mőködési kiadásai 1 547 475 1 820 012 -12 012 1 808 000

Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 0 232 275 232 275
Támogatásértékő mőködési bevétel 58 273 58 273

MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 339 881 6 339 881 2 290 156 8 630 037 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 024 375 7 322 004 944 429 8 266 433

F e l h a l m o z á s
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 300 000 300 000 1 540 301 540 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 54 708 46 265 100 973

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -20 000 -20 000 -20 000

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 396 4 396 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 0 0

Cél, címzett támogatás 46 610 46 610 46 610

HÖFE támogatás 10 975 10 975 10 975 Képviselı-testület felhalmozási kiadásai 0 0 1 537 1 537

Elızı évi pénzmaradvány 48 243 48 243 48 243
Támogatásértékő felhalmozási bevétel Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 0 0 0

Dolgozók lakásvás. kölcsön nyújtása 8 000 8 000
Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 490 194 437 857 1 311 861 1 749 718

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 385 828 385 828 13 936 399 764 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 490 194 492 565 1 359 663 1 852 228
Mőködési célú hitel felvétele 900 000 1 200 000 1 200 000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 140 91 140 91 140
Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása Mőködési célú hitel törlesztése 20 000 20 000 20 000

Finanszírozási bevételek összesen 900 000 1 200 000 0 1 200 000 Finanszírozási kiadások összesen 111 140 111 140 0 111 140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 625 709 7 925 709 2 304 092 10 229 801 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 625 709 7 925 709 2 304 092 10 229 801

A 2009. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

M ő k ö d t e t é s

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

 



650. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei

E Ft-ban

Fe- Cím         

je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Egyéb Állami Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási  célú Pénzfor-

ze- mek Mőködési dési cé l- mozási és mozási elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevéte lek

tek M e g n e v e z é  s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli

   bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. kötvények kölcsön mozási bevétel összesen

köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel bevételei megtér. célra cé lra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ-
         ROZOTT INTÉZMÉNYEK

1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 156 000 1 540 920 449 47 824 206 733
2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága
-1 Hajdú-Bih ar Megyei  Önkormányzat Gazdasági  Szolgáltató Fıigazgatósága 230 134 663 14 093 8 416 729 144 038
-2 Arany János Gyermekotthon 2 643 233 259 046 128 27 794 2 414 292 130
-3 Hajdúsági Lakásotthonok 1 723 1 265 229 392 1 105 2 496 1 197 236 073
-4 Komádi Gyermekotthon 13 512 5 162 239 065 1 425 24 492 1 570 283 801

-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 3 440 1 550 242 032 1 545 4 385 1 729 253 136

-6 Hajdú-B ihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8 841 805 415 1 545 28 380 8 271 850 907
-7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 6 595 205 000 20 490 6 487 948 219 030
-8 Dr. Molnár I.  Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 10 050 3 533 312 059 8 998 17 558 389 343 589
-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 6 944 2 111 354 785 3 576 20 081 1 984 385 905

-10 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola  és Kollégium 13 512 1 361 153 414 9 518 21 906 5 863 196 056
-11 Györffy István Középiskolai Kollégium 14 742 3 890 123 462 1 545 6 368 224 148 686
-12 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 16 066 224 4 396 232 684 2 550 673 14 893 4 923 273 859
-13 Hajdú-B ihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 87 759 57 630 217 253 2 800 31 354 2 966 83 009 479 971
-14 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 19 950 240 141 4 870 5 230 7 507 277 698

-15 Hajdú-B ihar Megyei Levéltár 1 460 81 551 760 1 000 1 782 3 744 89 537
-16 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 29 713 139 950 630 13 921 38 592 2 894 225 070

Összesen: 237 180 76 959 0 4 396 3 969 912 70 708 0 0 0 51 818 231 826 0 0 0 0 127 395 4 699 486
I. 1-2 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 393 180 76 959 1 540 4 396 3 970 832 70 708 0 0 0 51 818 232 275 0 0 0 0 175 219 4 906 219

támogatása értékő bevéte l

2. a. sz. melléklet

2009. évi módosított elıirányzat

 B E V É T E L E K

Felügyeleti szerv Támogatás

 



2009/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 651. 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei

E Ft-ban

Fe- Cím         

je- alci- Mőkö- Felhal- Felhal- Egyéb Állami Elızı évi Hitelek, Felh.célú Továbbadási  célú Pénzfor-

ze- mek Mőködési dési cé l- mozási és mozási elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevéte lek

tek M e g n e v e z é  s ra átvett tıke célra Ebbıl sajátos támo- Felhal- Mőködési marad- pírok tási Felhal- Mőködési nélküli

   bevételek pénzesz- jellegő átvett összesen beruházásra, mozási vány, pm. kötvények kölcsön mozási bevétel összesen

köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel bevételei megtér. célra cé lra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

II. 3. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA  ÉS AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI
-1 Önkormányzat  Hivatala 467 824 285 20 000 522 138 3 555 325 135 1 338 937

Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 000 3 000
Román területi kisebbségi önkormányzat 1 500 489 1 989

Összesen: 467 824 285 20 000 0 0 0 526 638 0 0 3 555 0 0 0 0 0 325 624 1 343 926
-2 Az Önkormányzat intézményesített bevéte lei    

    - Képviselı-testület 128 537 128 537
     - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 747 173 406 8 108 182 261

-3 Központi nettó elszámolás 740 209 280 000 -3 970 832 -70 708 1 686 821 2 315 473 2 900 1 200 000 8 000 1 406 287 3 668 858

Intézményesített és központosított bevétel összesen: 0 740 956 280 000 0 -3 970 832 -70 708 1 988 764 2 315 473 0 2 900 0 1 200 000 8 000 0 0 1 414 395 3 979 656

II. 3. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 467 824 741 241 300 000 0 -3 970 832 -70 708 2 515 402 2 315 473 0 6 455 0 1 200 000 8 000 0 0 1 740 019 5 323 582

I-II . 1-3. ÖSSZES BEVÉTEL: 861 004 818 200 301 540 4 396 0 0 2 515 402 2 315 473 0 58 273 232 275 1 200 000 8 000 0 0 1 915 238 10 229 801

Felügyeleti szerv Támogatás

támogatása értékő bevéte l

2. a. sz. melléklet

2009. évi módosított elıirányzat

 B E V É T E L E K

 
 



652. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2009. évre 

2009. évi Mutató Fajlagos Támogatás

M e g n e v e z é s kvet. tv. 2009. évi összeg összege

3. sz. 2009-ben 2009-ben

mell. Ft E Ft

I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás
1. Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 12.ba 747 807 150 602 941

Gyermekvédelmi szakellátás (különleges ellátás) 12.aa 342 935 300 319 873
Gyermekvédelmi szakellátás (speciális ellátás) 12.aa 30 935 300 28 059
Gyermekvédelmi szakellátás, utógondozott 12.bb 184 669 350 123 160
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 4.b 113 445 689 78 164

1 152 197
II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások

Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (8 hónapra) 15.a(2) 1 8 2 550 000 1 020
Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1.-2. nevelési év (4 hónapra) 15.a(1) 1 5 2 540 000 510

Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 3. nevelési év (4 hónapra) 15.a(1) 2 13 2 540 000 762
Iskolai oktatás 1.évfolyam (8 hónapra) 15.b(2) 1 64 2 550 000 6 290

 Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (8 hónapra) 15.b(3) 1 24 2 550 000 2 890
Iskolai oktatás 4.évfolyam (8 hónapra) 15.b(4) 1 25 2 550 000 3 740
Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (8 hónapra) 15.b(6) 1 64 2 550 000 7 310
Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (8 hónapra) 15.b(7) 1 79 2 550 000 11 900
Iskolai oktatás 1-2.évfolyam (4 hónapra) 15.b(2) 2 56 2 540 000 2 709
Iskolai oktatás 3.évfolyam (4 hónapra) 15.b(3) 2 31 2 540 000 1 524
Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 15.b(4) 2 26 2 540 000 1 947

 Iskolai oktatás 5-6.évfolyam (4 hónapra) 15.b(6) 2 55 2 540 000 3 133
Iskolai oktatás 7.évfolyam (4 hónapra) 15.b(7) 2 39 2 540 000 2 794
Iskolai oktatás 8.évfolyam (4 hónapra) 15.b(8) 2 37 2 540 000 2 540
9.-10. évfolyam középiskola (8 hónapra) 15.c(1) 1 335 2 550 000 47 430
11-13. évfolyam középiskola (8 hónapra) 15.c(5) 1 267 2 550 000 48 110
9-10. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 15.c(1) 2 350 2 540 000 24 638
11. évfolyam (4 hónapra) 15.c(5) 2 104 2 540 000 8 720
12-13. évfolyam (4 hónapra) 15.c(8) 2 155 2 540 000 13 970
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 15.d(1) 1 64 2 550 000 7 820
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 15.d(2) 1 19 2 550 000 2 550
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra) 15.d(1) 2 61 2 540 000 3 725
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra) 15.d(2) 2 20 2 540 000 1 355
Iskolai gyakorlati  oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hó) 16.1.1.(1) 1 61 40 000 1 627
Iskolai gyakorlati  oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (4 hó) 16.1.1.(1) 2 60 38 000 760
Iskolai gyakorlati  oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hó) 16.1.2.a 1 5 112 000 373
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra) 16.1.2.a 2 15 106 000 530

 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (8 hónapra) 16.1.2.b 1 16 156 800 1 673
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (4 hónapra) 16.1.2.b 2 23 142 800 1 138
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra) 16.1.2.c 1 22 67 200 986
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra) 16.1.2.c 2 5 63 600 106
Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) 16.2.1.a(1)1 1 240 000 160

Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása
    - ál talános iskola (8 hónapra) 16.2.1c(1) 1 200 384 000 51 200
    - ál talános iskola (4 hónapra) 16.2.1c(1) 2 191 382 400 24 346
Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlıdési zavar miatt 
tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása
    - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 16.2.1d(1)1 140 192 000 17 920
    - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 16.2.1d(1)2 142 191 200 9 050
Korai fejlesztés, gondozás (8 hónapra) 16.2.2.2 1 14 240 000 2 240
Korai fejlesztés, gondozás (4 hónapra) 16.2.2.2 2 14 239 000 1 115
Fejlesztı felkészítés (8 hónapra) 16.2.2.3 1 60 325 000 13 000
Fejlesztı felkészítés (4 hónapra) 16.2.2.3 2 60 322 000 6 440
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 15.f(1) 1 579 2 550 000 51 170
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 15.f(1) 2 589 2 540 000 25 908
Kollégiumi , diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (8 hónap) 17.3.(1) 1 579 186 000 71 796  



2009/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 653. 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2. b. sz. melléklet

Állami támogatás 2009. évre 

2009. évi Mutató Fajlagos Támogatás

M e g n e v e z é s kvet. tv. 2009. évi összeg összege

3. sz. 2009-ben 2009-ben

mell. Ft E Ft

Kollégiumi , diákotthoni lakhatási feltételek megteremtésére (4 hónap) 17.3.(1) 2 589 177 000 34 751
Párhuzamos mővészeti oktatás (8 hónapra) 16.5.1a(1) 1 299 240 000 47 840
Párhuzamos mővészeti oktatás (4 hónapra) 16.5.1a(1) 2 300 228 000 22 800
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hónapra) 100 2 550 000 1 360
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 1-4. évf. (4 hónapra) 42 2 540 000 338
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 5-8. évfolyam (4 hónapra) 49 2 540 000 254
Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(8 hónapra) 17.1.a (1) 364 65 000 15 773
Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv.(4 hónapra) 17.1.a (1) 364 65 000 7 887
Kiegészítı hozzá járulás a rendsz. gyermekvéd. kedv. részesülı 5. évf. tanulók ingyenes étk. 17.1.b 17 20 000 340
Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (8 hónapra) 2 18 000 24
Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónapra) 1 18 000 6
Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához 17.2.b 934 1 000 934
Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 17.2.a 417 10 000 4 170

Összesen 8 155 625 402
I-II. Feladatmutatók összesen 1 777 599
III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen 63 578

I-III Feladatmutatók és kötött felhasználásu normatív tám. összesen 1 841 176
IV. Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok 555 592 150 83 339
V. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása

     Egységesen 1 87 776 570 87 777
     Lakosságszám alapján 555 592 350 194 457

I-V. Normatív állami hozzájárulás összesen 2 206 750

VI. Önkormányzat személyi jövedelemadó bevétele
     Egységesen 1 370 000 000 370 000
     Lakosságszám alapján 555 592 120 66 671

     Intézményekben ellátottak után 3 792 20 755 78 703
SZJA összesen 515 374

I-VI. Állami támogatás mindösszesen 2 722 124

Pedagógus szakvizsga 290 11 700 2 262
Pedagógus szakvizsga 293 11 700 1 143
Szociális továbbképzés 413 9 400 2 588
Szociális továbbképzés 413 9 400 1 294
Közoktatási Közalapítvány támogatás 30 667
Diáksporttal kapcs.feladatok támogatása (8 hónapra) 941 430 270
Diáksporttal kapcs.feladatok támogatása (4 hónapra) 934 430 134
Pedagógiai szakszolgálat 26 970 000 16 813
Pedagógiai szakszolgálat 26 970 000 8 407

63 578



654. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai
2009. évi módosított elıirányzat

Fe- Cím         

je- alci- Személyi Munka- Dologi Elızı Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor-

ze - mek juttatá- adókat kiadá- évi li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási cé lú kiadás galom

tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mő kö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölc sön Felhal- Mőkö- nélküli

    járulékok  mozási dési maradv. mozási dési rítés  kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás

célú célú átadása célú célú talék célú célú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. 1-2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ-
         ROZOTT INTÉZMÉNYEK

1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 80 689 24 500 101 531 13
2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 63 534 20 316 45 793 302 14 093
-2 Arany János Gyermekotthon 153 574 47 706 60 645 28 475 1 602 128

-3 Hajdúsági Lakásotthonok 135 036 43 182 52 197 2 047 1 490 1 016 1 105

-4 Komádi Gyermekotthon 123 634 39 709 92 755 20 364 5 914 1 425
-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 142 913 44 606 57 676 1 929 4 281 1 731
-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 308 069 68 335 30 838 31 822 410 298 1 545
-7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 105 149 34 434 54 184 3 155 1 530 20 578

-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált.  és Spec. Szakisk.,  Koll., és Gyermekotthon 187 136 58 856 74 234 10 908 3 457 8 998

-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 215 535 68 105 79 740 10 659 3 835 6 141 1 890
-10 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 84 119 25 037 61 365 13 224 653 11 658
-11 Györffy István Középiskolai Kollégium 51 248 16 221 75 865 1 967 1 195 2 190
-12 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 132 475 43 510 76 264 11 593 1 378 1 158 7 481

-13 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 204 490 61 964 208 808 1 041 3 668
-14 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 89 663 25 641 162 154 240
-15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 57 645 17 824 13 253 55 760
-16 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 106 630 34 151 50 761 19 890 13 008 630

Összesen: 2 160 850 649 597 1 196 532 0 0 157 431 0 0 0 434 103 22 853 78 120 0 0 0 0 0 0

I. 1-2. ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: 2 241 539 674 097 1 298 063 0 0 157 444 0 0 0 434 103 22 853 78 120 0 0 0 0 0 0

kiadás átadás

3. a. sz. melléklet

K I A D Á S O K

PénzeszközTámogatásértékő
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai

2009. évi módosított elıirányzat

Fe- Cím         

je- alci- Személyi Munka- Dologi Elızı Pénzbe- Ellátottak Fel- Fel- Fel- Hitel- Támoga- Továbbadási Pénzfor-

ze - mek juttatá- adókat kiadá- évi li pénzbeli újí- halmo- halmo- vissza- tási célú kiadás galom

tek M e g n e v e z é s sok terhelı sok Felhal- Mőkö- pénz- Felhal- Mő kö- kárté- juttatása tási zási zási fizetés kölc sön Felhal- Mőkö- nélküli

    járulékok  mozási dési maradv. mozási dési rítés  kiadások kiadások céltar- nyújtása mozási dési kiadás

célú célú átadása célú célú talék célú célú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20

II. 3. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA  ÉS AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI
-1 Önkormányzat  Hivatala 436 607 143 536 516 699 5 320 232 275 4 500

Cigány területi kisebbségi önkormányzat 500 2 500
Román területi kisebbségi önkormányzat 1 364 120 315 190

Összesen: 438 471 143 656 519 514 0 5 510 232 275 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai

    - Képviselı-testület 85 320 24 740 16 940 1 537
     - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c . melléklet) 6 515 1 193 39 507 20 110 114 936

-3 Központi nettó elszámolás 70 753 22 625 1 128 023 73 980 175 025 10 000 533 383 141 1 358 044 111 140 8 000 327 594

Intézményesített és központosított kiadás összesen: 162 588 48 558 1 184 470 0 94 090 0 0 289 961 10 000 0 533 384 678 1 358 044 111 140 8 000 0 0 327 594

II. 3. Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 601 059 192 214 1 703 984 0 99 600 232 275 0 294 461 10 000 0 533 384 678 1 358 044 111 140 8 000 0 0 327 594

I-II. 1-3. ÖSSZES KIADÁS: 2 842 598 866 311 3 002 047 0 99 600 389 719 0 294 461 10 000 434 103 23 386 462 798 1 358 044 111 140 8 000 0 0 327 594

kiadás átadás

3. a. sz. melléklet

K I A D Á S O K

Támogatásértékő Pénzeszköz

 



656. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 1. sz. melléklet
2009.,2010.,2011. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata

E Ft-ban
S. Intézmény neve Beruházás Ebbıl 2008.12.31-ig felh. 2010. évi elıirányzat 2011. évi elıirányzat
sz. felújítás Beruházás Felújítás saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címzett, Egyéb Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz.,

kez- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb HÖFE pályá- és egyéb és egyéb

Feladat megnevezése dési éve forrás  közp.tám. zat forrás  közp.tám. zat forrás  közp.tám. zat forrás  közp.tám. forrás  közp.tám.

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága

Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 1 550 1 550 1 550
1 db 5 személyes és 1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése 2009 12 543 12 543 12 543

2. Arany János Gyermekotthon
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 128 128 128

3. Hajdúsági Lakásotthonok
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 1 105 1 105 1 105

4. Komádi Gyermekotthon
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 1 425 1 425 1 425

5. HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 1 545 1 545 1 545

6. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 1 545 1 545 1 545

7. Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 2 960 2 960 2 960
Az intézmény elektromos rendszerének felújítása 2009 1 530 1 530 1 530
Intézmény összevonás 2009 16 000 16 000 16 000

8. Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 1 880 1 880 1 880
1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése 2009 7 118 7 118 7 118

9. Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 1 890 1 890 1 890
Az intézmény elektromos rendszerének felújítása 2009 1 686 1 686 1 686

10. Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 2 400 2 400 2 400
1 db 9 személyes személygépkocsi beszerzése 2009 7 118 7 118 7 118

11. Györffy István Középiskolai Kollégium
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 1 545 1 545 1 545

12. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 2 550 2 550 2 550

13. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 2 800 2 800 2 800

14. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 760 760 760

15. HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 
Energiahatékonysági intézkedéshez forrás 2009 630 630 630

70 708 0 70 708 0 0 0 0 0 0 0 70 708 0 0 0 0 0 0 0
70 708 0 70 708

II. Képviselı-testület
Számítástechnikai eszközök beszerzése 2009 1 537 1 537 1 537

1 537 0 1 537 0 0 0 0 0 0 0 1 537 0 0 0 0 0 0 0
1 537 0 1 537

III. Központosított beruházási kiadások
Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció 2004 3 000 015 50 015 2 950 000 50 015 2 944 394 5 606
Eü.- gép mőszer beszerzés kötbér 2009 2 418 2 418 2 418
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás 2005 1 413 806 212 450 1 201 356 206 325 1 160 352 976
Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) 2004 25 500 8 500 17 000 8 500 9 450 7 550
Tiszai Vízgyőjtı Programrégió, Önkormányzati Társulás tám. 2007 1 000 1 000 1 000
Informatikai hálózat fejlesztése 2008 4 000 4 000 673 3 327
DERMÁK Kht. mosoda kialakítása 2008 4 500 4 500 4 500
Sámsoni úti ingatlanokra településrendezési szerz. kiadásaira 2008 4 000 4 000 300 3 700
Informatikai fejlesztés 2009 23 500 23 500 23 500
Tímár u. 19.sz alatti ingatlan megvétele 2009 48 243 48 243 48 243
Berettyóújfalu, Honvéd u.9. alatti ingatlanon található földalatti olajtartályok kiemelése 2008 1 416 1 416 1 416
2 db 5 személyes személygépkocsi beszerzés 2009 9 221 9 221 9 221
Megyeháza érintésvédelmi felülvizsgálat alapján javításra 2009 533 533 533
A Megyei Területrndezési Tervhez kapcsolódó környezeti értékelés 2009 2 280 2 280 2 280
Induló új beruházás 2009 11 958 11 958 11 958

4 551 857 533 384 034 4 151 356 17 000 0 265 813 4 104 746 9 450 0 112 072 5 606 7 550 1 000 0 0 0 0
4 552 390 4 380 009 126 228

4 624 102 533 456 279 4 151 356 17 000 0 265 813 4 104 746 9 450 0 184 317 5 606 7 550 1 000 0 0 0 0
4 624 635 4 380 009 198 473

KÉPVISELİ-TESTÜLET BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 1 537 0 0

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : 70 708 0 0

KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK  ÖSSZESEN:

00

0 0

Bekerülési költség 2009. évi módosított elıirányzat

4 552 390

4 624 635  



2009/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 657. 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 2. sz. melléklet
Tájékoztató adatok az éven túli kötelezettségvállalásokról

S. Kötelezett- Kötelezettségvállalás 2009. évben 2010. évben 2010. után

sz. Kedvezményezett megnevezése ségvállalás kezdete lejárata kifizetendı várható várható

összege

1 Könyvvizsgálói feladatok ellátása East-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. 
2 A "Hajdú-bihari Hét" c. újság megjelentetése Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft.
4 Világítás és főtéskorszerüsítés 15 898 16 121 63 670
5. Felhalmozási célú hitel törlesztése, kamata
6. Hosszú lejáratú kötvény kibocsátása
7. Gépkocsi-tender (ajánlatkérı: Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság)
8. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése az intézmények és Kht.-k részére
9. Rendszergazdai feladatok ellátása

10. Megyei tükör készítése
11. Sajtófigyelés
12. Takarítási feladatok ellátása
13. İrzés-védelem, portaszolgálat
14. Vagyon- és felelısségbiztosítás
15. Pályázatírás, projektmenedzsment 

projekt menedzsment 7 890.- Ft + áfa/óra

önerı nélküli pályázott összeg 1,8%-a + áfa2008.10.15 2010.12.31

7 387
3 981 3 981

2009.02.01 2010.12.31 6 772
Generáli- Providencia Biztosító Zrt. 7 962 2009.01.01 2010.12.31

Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13 012 2008.04.01 2010.03.31 6 903 1 726
1 440 2010.12.31 720

4 8962010.12.31 4 896

720
Debreceni Városi Televízió Kft. 26.532 2008.04.01 2010.12.31 9 648 9 648

13 056 2008.05.01

102 981
Pannon GSM Távközlési Zrt. 216 000 2008.10.01 2012.12.31 67 500 67 500 67 500

205 961 2012.12.31 51 490 51 490

32 020
3 000 000 2008.01.01 2027.12.31 105 900 105 900 4 059 000

700 000 2002.01.01
2015.12.31
2011.03.28 151 140 151 140

104 933
2011.04.30 3 600 3 600

367 025 2007.05.07 2010.12.31 96 608
2007.05.01

Feladat megnevezése

Molnár György egyéni vállalkozó

Nézıpont Zrt.

Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kft. 

MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. (konzorcium)

134 170 2006.01.01

2009.01.01

2009.01.01

14 159

14 400 1 200

önerı nélküli pályázott összeg 1,7%-a + áfa

 



658. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 3. sz. melléklet
2009. évre áthúzódó hazai forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata

E Ft-ban
S. Intézmény neve Beruházás HBMO 2010. évi elıirányzat 2011. évi elıirányzat

sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályáható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható

kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg

Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás

Szakmai programok megvalósítása a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtárban 2009

210 1 000 210 1 000

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága- Fotókultura terjesztése 
szempontjából fontos kiadványok nyomdai munkáinak támogatása

2009 718 1 676 718 1 676

A sürgısségi ellátás - SO1 és So2 fejlesztésének támogatása 2009 63 500 569 499 63 500 569 499

"A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat 
ösztönzı kampányok"

2009 159 1 439 159 1 439

Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 2009 2 805 5 695 5 695 10 305 1 000 2 805 5 695

67 392 579 309 0 0 5 695 10 305 0 1 000 67 392 579 309 0 0 0 0 0 0
646 701 17 000 646 701

2009. évre áthúzódó EU-s forrásból finanszírozott pályázatok elıirányzata

S. Intézmény neve Beruházás HBMO 2010. évi elıirányzat 2011. évi elıirányzat

sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható

kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg

Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás

A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének 
bemutatása céljából

2009 66 000 594 000 66 000 594 000

Hajdúnánás, Fürdı u. 1. sz. alatti Idısek Otthona felújítás 2009 6 957 109 000 6 957 109 000

"Parks & Market - Természetes területek funkcionális fejlesztése" 2009 5 100 96 900 5 100 96 900

78 057 799 900 0 0 0 0 0 0 78 057 799 900 0 0 0 0 0 0
877 957 0 877 957

145 449 1 379 209 0 5 695 10 305 0 1 000 145 449 1 379 209
1 524 658 17 000 1 524 658

ÖSSZESEN:

Bekerülési költség 2008.12.31- ig felhasznált

660 000

115 957

864 900

1 640 857

MINDÖSSZESEN:
2 304 558

1 210

2 394

632 999

1 598

25 500

663 701

ÖSSZESEN:

0

Bekerülési költség 2008.12.31- ig felhasznált 2009. évi eredeti elıirányzat

2009. évi eredeti elıirányzat

0 0
0 0 0

0 0

0

 



2009/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 659. 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. b. 4. sz. melléklet
2009. évi EU-s forrásból finanszírozandó pályázatok elıirányzata

E Ft-ban
S. Intézmény neve Beruházás HBMO 2010. évi elıirányzat 2011. évi elıirányzat

sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható

kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg

Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás

2009. évben benyújtott pályázatok

Határon átnyúló digitális közkincs 2009 4 636 86 275 4 636 86 275

Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése 
Debrecen-Nagyvárad központtal

2009 1 393 25 657 1 393 25 657

Turisztika "Kaland, Pihenés, Szórakozás" 2009 4 248 79 040 4 248 79 040

Kistérségi együttmőködéseket elısegítı partnerségen alapuló képzési 
program

2009 954 23 179 954 23 179

"Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése" fejl. program, 
együttmőködés

2009 1 954 36 357 1 954 36 357

Agrárszakképzés feltételeinek fejlesztése a határmanti térségben - 
BIBOR

2009 1 208 22 485 1 208 22 485

Közös örökség - EGTC 2009 846 16 069 846 16 069

Women CBC 2009 79 1 500 79 1 500

A határon átnyúló gazdaság támogatása a turizmus területén specifikus 
eszközöknek fejlesztése által

2009 75 1 350 75 1 350

"UNICREDS" Interreg IV/c 2009 2 699 51 287 2 699 51 287

"B-TEAM" Interreg IV/c 2009 2 150 40 847 2 150 40 847

Berettyóújfalui Bihari Múzeum fejlesztése 2009 30 000 30 000

Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum fejlesztése 2009 50 000 50 000

Az "Építı Közösségért" élethosszig tartó pályázat 2009 98 000 98 000

2009. évben benyújtandó pályázatok
Éltes Mátyás Iskola és Gyermekotthon közoktatási egységének 
felújítására 

2009 30 000 300 000 30 000 300 000

2009.-ben évközben benyújtandó pályázatok 2009 31 651 31 651

Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium belsı 
felújítása

2009 3 528 19 992 3 528 19 992

Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium sportpálya 
felújítás

2009 2 032 11 518 2 032 11 518

Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium belsı felújítás 2009 10 769 20 000 10 769 20 000

Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 
belsı felújítása

2009 10 769 20 000 10 769 20 000

108 991 933 556 0 0 0 0 0 0 108 991 933 556 0 0 0 0 0 0
1 042 547 0 1 042 547 0 0

330 000

ÖSSZESEN:
2 432 239

23 520

13 550

30 769

30 769

24 250

30 000

42 411

33 305

58 610

30 163

29 517

651 836

2009. évi eredeti elıirányzat

113 902

74 394

153 689

613 554

50 000

98 000

Bekerülési költség 2008.12.31- ig felhasznált

 



660. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 

2009. évi hazai forrásból finanszírozandó pályázatok elıirányzata
E Ft-ban

S. Intézmény neve Beruházás HBMO 2010. évi elıirányzat 2011. évi elıirányzat

sz. felújítás Beruházás, felújítás, saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb saját Pályázható Egyéb Saját Pályázható Saját Pályázható

kez- egyéb felh. összeg forrás összeg forrás összeg forrás összeg összeg

Feladat megnevezése dési éve forrás forrás forrás forrás forrás

2009. évben benyújtott pályázatok
Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmővelıdési Szakmai 
Kollégiumához benyújtandó pályázat

2009 426 1 704 426 1 704

Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához 
benyújtandó pályázat

2009 1 400 2 300 1 400 2 300

Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra benyújtott 
pályázat

2009 180 720 180 720

1949-es évforduló kiemelt történelmi emlékeinek bemutatására kiírt 
meghívásos pályázat

1 000 8 822 1 500 1 000 8 822 1 500

3 006 13 546 0 1 500 0 0 0 0 3 006 13 546 0 1 500 0 0 0 0
18 052 0 18 052

111 997 947 102 0 1 500 0 0 111 997 947 102 0 1 500 0 0
1 060 599 0 1 060 599

0

MINDÖSSZESEN:
2 450 291

0 0

ÖSSZESEN:
18 052

0

2 130

3 700

900

11 322

Bekerülési költség 2008.12.31- ig felhasznált 2009. évi eredeti elıirányzat
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. sz. melléklet

2009. évi kötelezı és önként vállalt feladatok 
E Ft-ban

Sor- 2009. évi 2009. évi Növekedés, 2009. évi
M e g n e v e z é s       eredeti módosított csökkenés módosított

szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Kötelezı feladatok

Sportfeladatok
1. Sportorvosi tevékenység támogatása 1 500 1 500 1 500
2. Sportági szakszövetségeknél versenyrendszerek, programok 9 700 9 700 9 700
3. Sportszövetségek elhelyezése 1 800 1 800 1 800

Összesen 13 000 13 000 0 13 000
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok

1. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés 1 200 1 200 1 200
Összesen 1 200 1 200 0 1 200
Közoktatási, közmővelıdési feladatok

1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 500 500 500
2. Közoktatási szakértıi véleményezés 2 500 2 500 2 500
3. Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény biztosítási díja 1 135 1 135 1 135
4. Munkácsy Mihály "Krisztus Pilátus elıtt" címő festmény letéti díja 8 750
5. Munkácsy Mihály "Golgota" címő festmény biztosítási díja 615 615 615

Összesen 13 500 4 750 0 4 750
Kötelezı feladatok összesen 27 700 18 950 0 18 950

Önként vállalt feladatok
Társadalmi, civil és sportfeladatok

1. Sportösztöndíj 2 000 2 000 2 000
2. Platform táborok, ifjúsági csereprogramok 4 000 4 000 2 299 6 299
3. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat 15 000 15 000 15 000
4. Kisebbségi nap rendezvényei 300 300 200 500
5. Az év legeredményesebb sportolója 500 500 500
6. Civil szervezetek támogatása 5 000 5 000 -5 000

Tagdíjak, hozzájárulások
1. Tiszai Vízgyőjtı, Önkormányzati Társulás a técsıi monitoring állomáshoz 143 143 143
2. Térségi Közlekedési Szövetség alapításához törzstıke 100 100 100
3. Magyar Urbanisztikai Társaság tagdíj 75 75 75
4. EFYSO éves tagdíj 188 188 262 450
5. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 350 350 350
6. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 13 000 13 000 13 000
7. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás 5 500 5 500 5 500

Elnöki hatáskörben felhasználható keretek
1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra 4 000 4 000 997 4 997
2. Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 3 500 3 500 320 3 820
3. Rendkívüli egyéb feladatok 6 000 6 000 1 240 7 240
4. A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 18 000 18 000

Európa program
1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok 1 000 1 000 62 1 062
2. Nemzetközi kapcsolatok kerete (önkormányzat és intézményei) 18 400 18 400 2 510 20 910  
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. c. sz. melléklet

2009. évi kötelezı és önként vállalt feladatok 
E Ft-ban

Sor- 2009. évi 2009. évi Növekedés, 2009. évi
M e g n e v e z é s       eredeti módosított csökkenés módosított

szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Egyéb feladatok
1. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása 4 000 4 000 4 000
2. Megyestand bankgarancia 50 50 50
3. Megyenapi rendezvények 2 700 2 700 35 2 735
4. Bocskai évforduló 2 500 2 500 2 500
5. Kitüntetı díjakért járó juttatások 1 700 1 700 1 700
6. Kötelezı képzések, szakvizsga 700 700 700
7. Szakmai kiadványok, konferenciák 300 300 300
8. Alföld folyóirat megjelentetéséhez 200 200 200
9. "Debreceni Szemle" Alapítvány támogatása 100 100 100

Bizottsági felhasználású keret 45 200 45 200 5 930 51 130
Önként vállalt feladatok összesen 136 506 154 506 8 855 163 361
Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt 164 206 173 456 8 855 182 311

Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban 0 50 50
           - központosított kiadásokban 164 206 173 456 8 805 182 261

Bizottsági felhasználású keret
1. Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság 2 100 2 100 2 100
2. EU Integrációs és Regionális Bizottság 2 000 2 000 2 000
3. Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság            -            -               -           -
4. Idegenforgalmi Bizottság 2 000 2 000 170 2 170
5. Jogi és Ügyrendi Bizottság            -            -               -           -
6. Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 2 200 2 200 30 2 230
7. Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 1 200 1 200 1 200
8. Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság 3 700 3 700 310 4 010

Diáksport, utánpótlás nevelés támogatása 30 000 30 000 30 000
Civil szervezetek támogatása 5 000 5 000

9. Pénzügyi Bizottság            -            -               -           -
10. Területfejlesztési Bizottság 2 000 2 000 420 2 420

Összesen 45 200 45 200 5 930 51 130  
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3. d. sz. melléklet

2009. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
E Ft-ban

sor- 2009. évi 2009.évi Növekedés, 2009.évi
eredeti módosított módosított

szám elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat
1 Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás átadása (Közoktatási Közalapítvány) 30 639 30 639 28 30 667
2 Tetétlen Községgel kötött feladat-ellátási szerzıdés alapján normatív támogatás átadása 8 855 8 855 8 855
3 A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása 3 000 3 000 3 000
4 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001. (VI. 21.) MÖH alapján 3 000 3 000 3 000
5 Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok 41 897 41 897 41 897
6 Sportszövetségek elhelyezésének biztosítása 10 255 10 255 10 255
7 Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás 500 500 500
8 DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás 1 250 1 250 1 250
9 Polgárır Szövetség mőködési támogatás 1 000 1 000 1 000

10 A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 18 000
10 Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására 63 375 63 375 63 375
11 DERMÁK Nonprofit Kft. kiegészítı mőködési támogatás 80 029 80 029 80 029
12 Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszló Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezet mők. támogatás 1 427 1 427 1 427
13 Euro-Régió Ház Kht. részére az Európai Információs Pont mőködtetéséhez támogatás 3 750 3 750

ÖSSZESEN: 263 227 245 227 3 778 249 005

F   e  l  a  d  a t
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4. sz. melléklet

Fe- Címek Engedélyezett Csökkenés Változás Engedélyezett

je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám 2009. 01.01-én 2009-ben dolgozói létszám

zetek mek 2008. dec. 31. 2009. dec. 31.

I. Önkorm.finanszírozású intézmények
1. HB.m.i Önk. Informatikai Központ 18,000 18,000
2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 22,000 2,00 24,000
-2 Arany János Gyermekotthon 86,750 -3,00 83,750
-3 Hajdúsági Lakásotthonok 77,000 -1,00 -1,00 75,000
-4 Komádi Gyermekotthon 78,000 -6,00 -7,00 65,000
-5 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 82,000 -5,00 77,000
-6 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 104,000 104,000
-7 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 63,500 -5,00 -6,00 52,500
-8 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon 107,700 -5,00 -8,70 94,000
-9 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Koll. és Gyermekotthon 129,000 -5,00 -1,00 123,000

-10 Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 48,000 -7,00 -6,50 34,500
-11 Györffy István Középiskolai Kollégium 23,500 -5,50 18,000

"A Györffy Kollégiumért Alapítvány" megszőnése 7,00 7,000
-12 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk. és Kollégium 66,700 -6,00 -4,00 56,700
-13 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 95,455 -8,00 -3,75 83,705

2009.05.01.-2009.12.31. határozott idejő közalkalmazotti álláshely régészeti 
feladatokra

9,00

-14 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 38,500 38,500
-15 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 22,800 22,800
-16 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 35,500 35,500

Összesen: 1 080,405 -51,50 -33,95 994,955
I. 1-2. Önkorm. fin. intézmények összesen: 1 098,405 -51,50 -33,95 1 012,955
II. 3. Önkormányzat Hivatala összesen

1     Önkormányzat Hivatala 83,000 83,000
2     Képviselı-testület 37,000 37,000

Összesen: 120,000 0,00 0,00 120,000
I-II. 1-3. Mindösszesen: 1 218,405 -51,50 -33,95 1 132,955

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2009 -ben
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 8. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve
E Ft

Megnevezés 2009. évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
elıirányzat

Tárgyhavi nyitó egyenleg 141 367 22 120 4 524 -48 024 -250 598 -485 421 -581 175 -668 276 -890 823 -979 883 -1 058 705
Bevételek
Mőködési bevétel 861 004 69 894 69 465 75 690 68 458 68 731 68 880 67 733 69 419 76 770 74 129 78 370 73 465
Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 301 540 24 100 24 719 25 649 24 099 20 381 21 301 27 198 28 437 25 484 27 291 27 232 25 649
Egyéb sajátos bevétel 2 000 000 164 765 166 668 173 644 167 303 166 035 160 961 157 156 159 059 157 156 163 498 174 914 188 841
Normatív állami tám. és átengedett SZJA 2 773 290 417 240 208 621 208 621 208 622 208 621 217 366 217 366 217 366 217 366 217 366 217 366 217 369
Felhalmozási célú támogatás 57 585 4 207 3 888 4 047 2 583 3 269 7 010 1 915 3 928 8 024 6 196 6 196 6 322
Mőködési célra átvett pénzeszköz 818 200 61 683 61 684 61 684 61 684 61 684 73 708 72 681 72 677 72 680 72 677 72 681 72 677
Támogatásértékő mőködési bevétel 58 273 0 0 0 0 0 10 402 7 979 7 978 7 979 7 979 7 978 7 978
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4 396 0 0 0 0 0 628 628 628 628 628 628 628
Támogatásértékő felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 8 000 0 0 0 0 0 1 143 1 143 1 143 1 143 1 143 1 143 1 142
Elızı évi pénzmaradvány átvétele 232 275 0 0 0 0 0 33 564 33 121 33 114 33 121 33 115 33 120 33 120
Pénzforgalom nélküli bevétel 1 915 238 0 0 48 243 0 0 267 334 266 613 266 605 266 612 266 605 266 612 266 614
Összes bevétel 9 029 801 741 889 535 045 597 578 532 749 528 721 862 297 853 533 860 354 866 963 870 627 886 240 893 805
Kiadások
Személyi juttatás 2 842 598 228 051 222 534 220 644 221 348 226 012 251 570 246 817 241 764 246 864 243 614 246 551 246 829
Munkaadókat terhelı járulék 866 311 69 520 67 530 66 991 67 255 68 653 76 430 75 323 73 737 75 913 74 288 75 272 75 399
Dologi kiadás 3 002 047 206 404 223 372 205 610 200 311 220 464 272 502 268 133 287 408 277 903 273 678 273 683 292 579
Ellátottak pénzbeli juttatása, pézbeli kártérítés 444 103 32 442 38 314 34 357 34 465 34 659 38 151 38 417 37 901 39 028 38 568 38 728 39 073
Átadott pénzeszköz 294 461 34 313 36 619 35 315 36 200 37 148 15 504 17 921 7 970 16 089 18 404 19 634 19 344
Támogatásértékő kiadás 99 600 884 884 884 884 884 13 597 13 597 13 597 13 597 13 597 13 597 13 598
Elızı évi pénzmaradvány átadása 389 719 0 0 0 0 0 55 688 55 925 55 620 55 623 55 620 55 622 55 621
Felújítási kiadás 23 386 0 0 0 0 3 216 3 337 2 806 2 804 2 806 2 804 2 807 2 806
Felhalmozási kiadás 462 798 28 908 65 039 23 588 24 834 40 259 32 119 35 199 31 505 43 012 43 965 44 020 50 350
Felhalmozási céltartalék 1 358 044 194 006 194 006 194 006 194 006 194 006 194 006 194 008
Felhalmozási hitel visszafizetés 111 140 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 27 785
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 8 000 0 0 0 0 0 1 143 1 143 1 143 1 143 1 143 1 142 1 143
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tartalék (általános és cél) 327 594 0 0 0 0 100 000 115 288 0 0 95 741 0 0 16 565
Összes kiadás 10 229 801 600 522 654 292 615 174 585 297 731 295 1 097 120 949 287 947 455 1 089 510 959 687 965 062 1 035 100
Tárgyhavi záró egyenleg -1 200 000 141 367 22 120 4 524 -48 024 -250 598 -485 421 -581 175 -668 276 -890 823 -979 883 -1 058 705 -1 200 000
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

148-206/2009. (V. 29.) MÖK határozatai 
 
 
 
148/2009. (V. 29.) 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: 
 
122/2008. (IV. 25.) MÖK határozat, 299/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 33/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat, 46/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 67/2009. (III. 27.) MÖK határozat, 72/2009. (III. 27.) 
MÖK határozat, 78/2009. (III. 27.) MÖK határozat, 81/2009. (III. 27.) MÖK határozat, 82/2009. (III. 
27.) MÖK határozat, 103/2009. (III. 27.) MÖK határozat, 104/2009. (III. 27.) MÖK határozat, 
112/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 113/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 114/2009. (IV. 30.) MÖK 
határozat, 115/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 116/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 117/2009. (IV. 
30.) MÖK határozat, 119/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 120/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 
121/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 133/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 142/2009. (IV. 30.) MÖK 
határozat, 143/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 144/2009. (IV. 30.) MÖK határozat, 145/2009. (IV. 
30.) MÖK határozat, 147/2009. (IV. 30.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2009. május 29.  
 
 
 
149/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2009. május 29-ei ülése napirendjét a következık 
szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2008. évi mérlegeinek megállapítására, valamint a 2009. évi 

üzleti terveinek elfogadására  

2. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı okokról, a 
szükséges tennivalókról 

3. Tájékoztató a fogyasztóvédelem helyzetérıl 

4. Tájékoztató a megye környezeti állapotáról 

5. Elıterjesztés egyes rendeletek, valamint a Közbeszerzési Szabályzat módosítására  

6. Elıterjesztés a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására  

7. Elıterjesztés a költségvetést érintı döntésekre  

8. Elıterjesztés a számlavezetı pénzintézettel és folyószámla hitellel kapcsolatos döntésre  

9. Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre  

10. Elıterjesztés a nonprofit társaságok 2008. évi közhasznúsági jelentésének, 2008. évi mérlegének, a 
2009. évi üzleti terveinek elfogadására és a társaságok mőködéséhez kapcsolódó döntésekre 
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11. Elıterjesztés közalapítványok 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására, és 2008. évi 
mérlegének megállapítására, valamint önkormányzati társulás 2008. évi beszámolójának 
elfogadására  

12. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve jóváhagyásának elıkészítésérıl 

13. Elıterjesztés közoktatási feladatokhoz kapcsolódó döntésekre  

14. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl 
szóló átfogó értékelésre 

15. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, alapítványok támogatására  

16. Elıterjesztés Sportösztöndíj 2009. évi adományozására 

17. Elıterjesztés a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium intézményvezetıi 
feladatainak ellátására szóló megbízásra  

 
(A közgyőlés ezen az ülésén a megye környezeti állapotáról szóló tájékoztató keretében 
közmeghallgatást tart) 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2009. május 29.  
 
 
 
150/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a Kenézy 
Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2008. évi – a határozat melléklete szerinti – 
beszámolóját. 
 
A Kft. 2008. évi beszámolóját a közgyőlés 2008. december 31-ei fordulónappal 3 376 918 E Ft eszköz 
és forrás oldallal, 42 328 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Kft. ügyvezetıjét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29.  
 
A határozat melléklete a 782. oldalon található. 
 
 
 
151/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a Megyei 
Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. 2008. évi – a határozat melléklete szerinti – 
beszámolóját. 
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A Kft. 2008. évi beszámolóját a közgyőlés 2008. december 31-ei fordulónappal 4 309 921 E Ft eszköz 
és forrás oldallal, -124 941 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Kft. ügyvezetıjét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29.  
 
A határozat melléklete a 814. oldalon található. 
 
 
 
152/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 231. § (2) bekezdés e) pontja alapján elfogadja az 
Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2008. évi – a határozat 1. sz. melléklete szerinti – 
beszámolóját. 
 
A Zrt. 2008. május 26. - 2008. december 31. közötti beszámolóját a közgyőlés 7 799 E Ft eszköz és 
forrás oldallal, -13 068 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el. 
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 19. § (3) bekezdése és a 231. § (2) bekezdés alapján biztosított jogkörében eljárva az 
Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2009. évi üzleti tervét várhatóan 1 319 626 E Ft tervezett 
bevétellel, 1 316 878 E Ft tervezett kiadással és 2 308 E mérleg szerinti eredménnyel a határozat 2. sz. 
melléklete szerint elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Zrt. igazgatósági elnökét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29.  
 
A határozat melléklete a 840. oldalon található. 
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153/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 
1997. évi CXLIV. törvény 172. § (1) bekezdése és a 150. §. (2) bekezdés a) pontja alapján tudomásul 
veszi az INNOHÍD Innovációs Zrt. beszámolóját 27.823 E Ft eszköz és forrás oldallal 2.832 E Ft 
mérleg szerinti eredménnyel. 
 
2./ A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 1997. évi CXLIV. törvény 150. § (2) 
bekezdés n) pontja alapján az INNOHÍD Innovációs Zrt. 2009. évi üzleti tervét 6.500 E Ft tervezett 
bevétellel, 1.892 E Ft tervezett kiadással és 4.608 E Ft mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, a szükséges intézkedés megtételére. 
 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
 
 
 
154/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 
1997. évi CXLIV. törvény 172. § (1) bekezdése és a 150. §. (2) bekezdés a) pontja alapján nem veszi 
tudomásul az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 2008. évi beszámolóját 1.718.717 
E Ft eszköz és forrás oldallal, 3.251 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 1997. évi CXLIV. törvény 150. § (2) 
bekezdés n) pontja alapján az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 2009. évi üzleti 
tervét 369.456 E Ft tervezett bevétellel, 343.105 E Ft tervezett ráfordítással és 2.255 E Ft mérleg 
szerinti eredménnyel nem veszi tudomásul. 
 
3. A közgyőlés a társaság tıkeemeléssel kibocsátott új részvények átvételére vonatkozó elsıbbségi 
jogát nem kívánja gyakorolni. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról a társaság igazgatóságát tájékoztassa. 
 
 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
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155/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés k) pontja alapján a megye lakosságának 
egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı okokról, a szükséges tennivalókról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

A közgyőlés a megye lakosságának egészségi állapotával kapcsolatosan a következıket állapítja meg: 

- A beszámoló segítséget nyújt a lakosság részérıl jelentkezı egészségügyi szükségletek és igények 
teljesebb körő megismeréséhez, ezért eredményeit figyelembe kell venni a Kenézy Kórház Kft. 
egészségügyi tevékenységének tervezésénél. 

- Az adatok felhívják a figyelmet arra, hogy a jelenlegi torz egészségügyi ellátó rendszer struktúrája 
mielıbb átalakításra szorul, a finanszírozást a lakosságszám, a morbiditási és mortalitási adatok 
figyelembe vételével kell meghatározni. 

- A közgyőlés javasolja a megye települési önkormányzatainak, hogy a beszámolóban foglaltakat 
vegyék figyelembe településfejlesztési célkitőzéseik és egészségügyi fejlesztési terveik 
meghatározásakor. 

- Felkéri az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók fenntartóit, hogy - tekintettel a szív-
érrendszeri halálozások magas gyakoriságára és aránytalan területi eloszlására - hívják fel a 
figyelmet a hatékonyabb megelızés szükségességére az alapellátásban. 

- Támogatandónak tart minden olyan kezdeményezést, amely az egészséges életmód elterjedését 
segíti elı és a tudatos egészségmagatartás javulását eredményezi. 

- Felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a szükséges és megfelelı feltételek biztosításával 
támogassák az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális 
Intézetét a közegészségügyi, járványügyi feladat-ellátásban, továbbá az egészségvédelmi és 
szőrési programok sikeres és hatékony megvalósításában. 

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 15. 
 
 
 
156/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 2. § (3) bekezdése, valamint a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény 
44. §-a alapján a megye fogyasztóvédelmi helyzetérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2009. június 15. 
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157/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 70. § (1) bekezdés c) pontja alapján a megye környezeti állapotáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
A közgyőlés a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésére vonatkozó 295/2007. (X. 26.) MÖK határozatában 
foglaltakat továbbra is fontosnak tartja, és ismételten kezdeményezi a Vásárhelyi terv 
továbbfejlesztését.  
 
A közgyőlés álláspontja szerint a magyar vízvagyonnal, valamint annak hasznosításával, 
mőködtetésével és üzemeltetésével kapcsolatban minden kérdés kiemelt fontosságú. A közgyőlés 
fontosnak tartja a stratégiai nemzeti vagyon utolsó elemeként, a regionális vízmővek tartós állami 
tulajdonban tartását. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a határozat megküldésére a megye 
országgyőlési képviselıinek, valamint polgármestereinek. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 15. 
 
 
 
158/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közbeszerzésekrıl szóló módosított 2003. évi 
CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 2009. június 1. napjával, a határozat melléklete szerinti 
tartalommal egységes szerkezetben elfogadja, ezzel egyidejőleg a 256/2007. (IX. 7.) MÖK határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:   Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 1. 
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Melléklet 
 

Közbeszerzési Szabályzat 
 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) a közbeszerzésekrıl 
szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következı Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja: 
 
 
1. A Szabályzat hatálya 
 
A Szabályzat hatálya kiterjed a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak (a továbbiakban: megyei 
önkormányzat, illetve ajánlatkérı) minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési 
koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek értéke a 
közbeszerzési eljárás megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési 
értékhatárokat, valamint arra az esetre, ha az ajánlatkérı tervpályázati eljárást folytat le. Jelen 
Szabályzat irányadó a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében is. 
 
 
2. A Szabályzat célja 
 
2.1. A Szabályzat alapvetı célja, hogy a megyei önkormányzatnak a közbeszerzési folyamatban részt 
vevı valamennyi szervezeti egysége tevékenységét összehangoltan, a megyei önkormányzat 
érdekeinek figyelembevételével, az eddig szerzett tapasztalatokat felhasználva, a fogalmak egységes 
értelmezésével és a Kbt., valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályok maradéktalan betartásával 
hatékonyan lássa el. 
Jelen Szabályzattól a Kbt. alapján közbeszerzésnek minısülı beszerzések lebonyolítása során csak 
annyiban lehet eltérni, amennyiben erre a Kbt., illetıleg jelen Szabályzat felhatalmazást ad. Ennek 
nyomán amennyiben a megyei önkormányzat a költségvetési szerve által lefolytatni kívánt 
közbeszerzési eljáráshoz csatlakozik, illetve közbeszerzési eljárása során a megyei önkormányzat az 
intézménye nevében is eljár, az adott közbeszerzési eljárás elıkészítésére, lefolytatására, felelısségi 
rendjére, a döntéshozatalra jogosultak személyére, a dokumentálás módjára, az ellenırzésére az 
eljárásban részt vevı szervezetek között létrejövı megállapodás, illetıleg az adott eljárásra készült 
külön szabályzat az irányadó.  
Ahol jelen Szabályzat közbeszerzést említ, ott külön jogszabályban meghatározott tervpályázati 
eljárást is érteni kell.” 
 
2.2. A Szabályzat további célja, hogy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban az ajánlatkérı 
közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza: 
– a közbeszerzés folyamatát (1. számú melléklet); 
– a közbeszerzések tervezését; 
– a közbeszerzési eljárások elıkészítésére és lefolytatására vonatkozó szabályokat; 
– a szerzıdéskötés és a szerzıdések teljesítésével kapcsolatos feladatokat; 
– a közbeszerzési eljárás egyes cselekményeiért, illetıleg az eljárás során hozott döntésekért felelıs 

személyt, személyeket, illetıleg testületet, továbbá ezek felelısségi rendjét; 
– a jogorvoslati eljárásban való képviselet rendjét; 
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– az éves statisztikai összegezés elkészítésére vonatkozó szabályokat; 
– a közbeszerzési eljárások belsı ellenırzésének rendjét; 
– a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. 
 
 
3. A Szabályzat jellege 
 
Jelen Szabályzattól a Kbt. alapján közbeszerzésnek minısülı beszerzések lebonyolítása során csak 
annyiban lehet eltérni, amennyiben erre a Kbt., illetıleg jelen Szabályzat felhatalmazást ad. Ahol jelen 
Szabályzat közbeszerzést említ, ott külön jogszabályban meghatározott tervpályázati eljárást is érteni 
kell. 
 
 
4. A közbeszerzések tervezése 
 
4.1. A Kbt. 5. § (1) bekezdésének megfelelıen a megyei önkormányzat minden költségvetési évben 
legkésıbb április 15-ig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: éves közbeszerzési terv) 
köteles készíteni, melyben szerepeltetni kell az adott évre tervezett összes közbeszerzést. Az éves 
közbeszerzési tervet az éves költségvetéssel együtt kell elıkészíteni, s a költségvetési rendelet 
elfogadása után kell véglegesíteni. Az éves közbeszerzési tervnek összhangban kell állnia a 
költségvetéssel és a szintén elkészítendı beszerzési tervvel. 
 
4.2. Az éves közbeszerzési terv elkészítése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal) Közgazdasági Fıosztályának (a továbbiakban: Fıosztály) feladata. 
 
4.3. Az éves költségvetés tervezése során a Hivatal különbözı szervezeti egységei jelzik a Fıosztály 
felé különbözı beszerzési igényeiket, különös tekintettel azon igényekre, melyek elıreláthatóan elérik 
a közbeszerzési értékhatárt. Az adatszolgáltatásnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 
− a tervezett beszerzés tárgyát, mennyiségét, mőszaki jellemzıit; 
− a becsült értéket; 
− a beszerzés nyomán kötendı szerzıdés tervezett kezdıidıpontját; 
− egyéb, a beszerzéssel kapcsolatos fontosnak vélt információkat. 
Közbeszerzési igény esetében meg kell jelölni a tervezett eljárásfajtát is. 
 
4.4. A beérkezett adatszolgáltatás után a Fıosztály megvizsgálja az egybeszámítási kötelezettséget, 
illetve azt is, hogy a megjelölt eljárásfajta alkalmazásának jogalapja fennáll-e. Ezen feladatai 
elvégzése után készíti el az éves közbeszerzési tervet, melyet a megyei közgyőlés elnöke fogad el, és 
amelyrıl a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentésben az elfogadást követı ülésen tájékoztatja a 
közgyőlést. 
 
4.5. Az éves közbeszerzési tervet a megyei önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell hozni, mely 
szintén a Fıosztály feladata. A közbeszerzési tervnek a tárgyévet követı évre vonatkozó közbeszerzési 
terv honlapon történı közzétételéig kell elérhetınek lennie. 
 
4.6. Az éves közbeszerzési terv elfogadását követıen az adott közbeszerzési eljárást csak akkor lehet 
megindítani, ha az szerepel az éves közbeszerzési tervben. (A terv elkészítése elıtt lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokat szerepeltetni kell a tervben.) 
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4.7. Amennyiben év közben a Hivatal valamely szervezeti egysége tekintetében elıre nem látható 
okból elıállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel, a közbeszerzési tervet módosítani 
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A terv 
módosításának szándékáról az érintett szervezeti egységnek értesítenie kell a Fıosztályt. Az 
értesítésnek tartalmaznia kell jelen Szabályzat 4.3. pontjában foglalt adatokat továbbá, a módosítás 
indokát is. 
 
4.8. A módosítással érintett szervezeti egység vezetıjének figyelemmel kell lennie arra, hogy csak 
olyan közbeszerzési eljárás indítható meg, mely szerepel az éves közbeszerzési tervben. 
 
4.9. A módosítást a megyei közgyőlés elnöke fogadja el, amelyrıl a lejárt határidejő határozatokról 
szóló jelentésben a módosítást követıen tájékoztatja a Közgyőlést. A közbeszerzési terv módosítását 
szintén nyilvánosságra kell hozni a megyei önkormányzat honlapján. 
 
4.10. A közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását 5 évig meg kell ırizni. 
 
 
5. A közbeszerzési eljárások elıkészítése 
 
5.1. A közbeszerzési eljárás elıkészítése az ajánlattételig (részvételi jelentkezésig) tart. 
 
5.2. Az éves közbeszerzési terv elfogadásáig az elıkészítı szakasz azzal veszi kezdetét, hogy a 
közbeszerzéssel érintett szervezeti egység vezetıje a Fıosztály vezetıjéhez címzett levelében 
kezdeményezi a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A Fıosztály vezetıje gondoskodik a közgyőlés 
elnöke és a fıjegyzı tájékoztatásáról. A közbeszerzéssel érintett szervezeti egység felelıssége, hogy a 
közbeszerzési eljárást olyan idıpontban kezdeményezze, amely lehetıvé teszi az eljárás megfelelı 
idıben való indítását és a közbeszerzési eljárás alapján létrejövı szerzıdés teljesítését. 
 
5.3. Az eljárást kezdeményezı levélben meg kell határozni a beszerzés tárgyát és mennyiségét, a 
becsült értéket, a teljesítés határidejét, az eljárás során érvényre juttatni kívánt szempontokat (pl. 
alkalmassági feltételek, bírálati szempontok, jótállási feltételek, egyéb szakmai szempontok). Az 
értesítést követıen kerül megalapításra a Közbeszerzési Munkacsoport (a továbbiakban: 
Munkacsoport). 
 
5.4. Az éves közbeszerzési terv elfogadása után az eljárások elıkészítése a következı rendben 
történik: 
− Általános egyszerő eljárás esetén a Munkacsoportot az eljárás tervezett kezdését megelızıen 2 

héttel kell megalakítani. 
− Közösségi értékhatárú közbeszerzési eljárás esetén a Munkacsoportot az eljárás tervezett kezdését 

megelızı 3 héttel kell megalakítani. 
− Kétszakaszos eljárás esetén a Munkacsoportot az eljárás tervezett kezdését megelızı 1 hónappal 

kell megalakítani. 
− Gyorsított eljárás, illetve rendkívüli sürgısségen alapuló hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

esetén a Munkacsoportot az eljárás tervezett kezdését megelızı 1 héttel kell megalakítani. 
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5.5. A fenti pont alkalmazandó az éves közbeszerzési terv módosítása nyomán induló közbeszerzési 
eljárásokra is. Az éves közbeszerzési terv módosítását kezdeményezı szervezeti egység felelıssége, 
hogy az éves közbeszerzési terv módosítását olyan idıpontban kezdeményezze, amely lehetıvé teszi a 
terv módosítása után a közbeszerzési eljárás megfelelı idıben való indítását és a közbeszerzési eljárás 
alapján létrejövı szerzıdés teljesítését. 
 
5.6. A Munkacsoport tagjai elsısorban a Hivatal köztisztviselıi, illetve amennyiben a közbeszerzés 
tárgya megkívánja, külsı szakértık, akik a beszerzés tárgya szerinti megfelelı szakismeretekkel és 
tapasztalattal rendelkeznek. A Munkacsoport tagjai a következık: 
− 1 fı közbeszerzési referens, mint közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı köztisztviselı, 
− 1 fı pénzügyi szakértelemmel rendelkezı személy, 
− 1 fı jogi szakértelemmel rendelkezı személy, 
− 1-5 fı szakmai szakértı (a beszerzés jellegétıl függı szakmai szakértık, illetve hivatalos 

közbeszerzési tanácsadó). 
 
5.7. A Munkacsoport tagjait és a külsı szakértı(ke)t a megyei fıjegyzı jelöli ki és kéri fel. 
 
5.8. A Munkacsoport tagjai titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek (2. sz. melléklet). 
 
5.9. A közbeszerzési referens koordinálásával a Munkacsoport tagjainak feladata az adott 
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen: 
– az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés; 
– a becsült érték áttekintése; 
– a megfelelı eljárási rend és az eljárás típusának megválasztása; 
– közösségi eljárásrend esetén a tárgyalásos, nemzeti eljárásrend esetén pedig a hirdetmény nélküli 

tárgyalásos, eljárás kezdeményezése esetében a jogalap ellenırzése, illetve helyes megválasztása; 
– az eljárást elindító hirdetmény vagy közvetlenül megküldendı felhívás, kísérılevél továbbá 

amennyiben kötelezı vagy szükségesnek látszik, dokumentáció elı-, illetve elkészítése, melyeken 
belül elsısorban 
� az alkalmassági szempontok meghatározása, ezek igazolási módjának meghatározása, 
� a kizáró okok meghatározása, 
� a bírálati szempontok, súlyszámok meghatározása, 
� a hiánypótlás kérdésének rendezése a hatályos jogszabályok szerint, 
� részletes szerzıdéses feltételek vagy szerzıdéstervezet elkészítése, jóváhagyásra való 

továbbküldése, 
� adott esetben a közbeszerzési mőszaki leírás (feladat-meghatározás) elkészítése; 

− kétszakaszos eljárás esetében az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése; 
− közösségi vagy nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárás esetén az elkészült felhívás, 

dokumentáció átadása a Bírálóbizottságnak véleményezésre, mely véleményezési jog a szakmai 
szempontokra, az alkalmassági feltételekre, továbbá a bírálati szempontokra és a kapcsolódó 
súlyszámokra terjed ki; 

− a felhívások, illetve dokumentációk jóváhagyás céljára történı átadása a megyei közgyőlés 
elnökének, illetve a Közgyőlésnek, amennyiben az jogosult az eljárást lezáró döntés 
meghozatalára; 

 
− a megjelentetni kívánt hirdetményeknél a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztısége által a 

hiánypótlásra visszaküldött anyagok javítása; 
− az ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás, illetıleg a dokumentáció esetleges módosítása; 
− adott esetben konzultáción, helyszíni bejáráson való részvétel; 
− az ajánlattételi (részvételi) szakaszban az ajánlattevık (részvételre jelentkezık) által feltett 

kérdésekre történı válaszadás. 
 
5.10. A Munkacsoport üléseirıl emlékeztetıt kell készíteni. 
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5.11. Nem kell Munkacsoportot létrehozni, ha lebonyolító, illetıleg hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
közremőködésével történik az eljárás lefolytatása. 
 
5.12. Amennyiben az eljárás elıkészítésébe lebonyolító, illetve hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
kerül bevonásra, az eljárást megindító hirdetmény jogszerőségét a lebonyolító cégjegyzésre jogosult 
képviselıje/képviselıi, illetve a hivatalos közbeszerzési tanácsadó ellenjegyzésével igazolja. 
Amennyiben lebonyolító, illetve hivatalos közbeszerzési tanácsadó az eljárás elıkészítésében nem 
kerül bevonásra, a közbeszerzési referens igazolja aláírásával az eljárást kezdeményezı hirdetmény 
jogszerőségét. 
 
5.13. Az aláírásért az érintettek felelısséggel tartoznak. 
 
5.14. Az eljárást megindító hirdetmény ellenjegyzését megtagadhatják a Szabályzat 5.12. pontjában 
megjelölt személyek, ha álláspontjuk szerint az sérti a közbeszerzésre, illetıleg a közbeszerzési 
eljárásra vonatkozó jogszabályokat. 
 
5.15. Közbeszerzési eljárás a Szabályzat 5.12. pontjában meghatározott személyek ellenjegyzése 
nélkül nem indítható meg. 
 
5.16. A megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni a közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetményt, illetve amennyiben a hirdetmény módosítására, visszavonására kerül sor, az arról szóló 
hirdetményt. A hirdetményt az Európai Unió Hivatalos Lapja, illetve a Közbeszerzési Értesítı részére 
történt feladást követı 5 munkanapon belül kell közzétenni, és gondoskodni kell róla, hogy az 5 évig 
elérhetı maradjon a honlapon. 
 
 
6.  Az értékelés szakasza 
 
6.1. Az értékelési szakasz az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásától az eljárást lezáró döntés 
kihirdetéséig tart. 
 
6.2. Ez a szakasz magában foglalja az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontását, azoknak a Kbt. 
elıírásai szerinti vizsgálatát, az ezzel összefüggı szükséges közbensı döntésekre a javaslat megtételét, 
az ajánlatok elbírálását és ezek eredményeként javaslat elıterjesztését az eljárást lezáró döntés 
meghozatalára. 
 
6.3. Az értékelés elvégzése minden esetben a Bírálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladata, 
melynek tagjait a megyei közgyőlés elnöke kéri fel, s feladataik elvégzésére megbízólevéllel 
rendelkeznek, melyet részükre a megyei közgyőlés elnöke ad ki. A Bizottság összeállításánál 
követelmény, hogy az eljárás lefolytatásához, a döntések elıkészítéséhez szükséges szakértelem a 
Bizottság munkájában biztosított legyen. A Bizottság munkájában olyan szakemberek vegyenek részt, 
akik közül egy-egy fı a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi, illetve pénzügyi-gazdasági 
szakértelemmel rendelkezik. 
 
6.4. A közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés, esetében a megyei 
önkormányzat a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékben szereplı, a Kbt. 11. §-ának 
megfelelı közbeszerzési tanácsadót von be az eljárásába. Az Európai Unióból származó forrásból 
támogatott közbeszerzések esetében pedig a fenti feltételnek megfelelı független közbeszerzési 
tanácsadó bevonása kötelezı. Lebonyolító is elláthatja a hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatait, 
amennyiben megfelel a Kbt. 11. §-ban foglaltaknak. 
 
6.5. A közösségi vagy nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárásban legalább öttagú Bizottság jár 
el. 
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A közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkezı Bizottsági 
tagok: 
– a beszerzés jellegének megfelelı szakértelemmel rendelkezı közgyőlési tag (a Bizottság elnöke), 
– jogi szakértelemmel rendelkezı személy, 
– pénzügyi szakértelemmel rendelkezı személy, 
– közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı személy (adott esetben hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó), 
– a közbeszerzést kezdeményezı fıosztály vezetıje, illetve munkatársa, illetıleg az érintett 

intézmény vezetıje. 
 
6.6. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt a közbeszerzési referens. 
 
6.7. A Bizottság tagjai megbízólevelük elfogadásakor összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot 
tesznek. Nem fogadhatja el a megbízást az, akivel szemben a Kbt. 10. §-ában megfogalmazott 
összeférhetetlenség fennáll. Ha az eljárás során merül fel az összeférhetetlenség, errıl a Bizottság 
elnökét haladéktalanul tájékoztatnia kell, s megbízását vissza kell adni. Pótlásáról a megyei közgyőlés 
elnöke gondoskodik. Az új tag a megbízóleve elfogadásakor szintén tesz összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozatot. 
 
6.8. A Bizottság tagjainak feladata a beérkezett ajánlatok (részvételre jelentkezések) értékelése során 
különösen a következıkre terjed ki: 
− a szerzıdés teljesítésére való alkalmatlanság vizsgálata, 
− kizáró okok vizsgálata, 
– amennyiben a hirdetmény (közvetlenül megküldött felhívás) erre lehetıséget biztosított, az 

ajánlatok (részvételi jelentkezések) hiányosságainak megállapítása és ennek pótlására való 
felszólítás, 

– tárgyalásos eljárásban a tárgyalás(ok) lefolytatása, 
– nyilvánvaló számítási hiba korrigálása, 
– adott esetben felvilágosítás kérése, 
– kirívóan alacsony vagy magas ellenszolgáltatás kezelése, 
– az ajánlattevıi oldalon felmerülı irreális kötelezettségvállalás kezelése, 
– szükség esetén döntés az értékelési határidı meghosszabbításáról, 
– annak megállapítása, hogy az ajánlat (részvételi jelentkezés) megfelel-e a felhívásban vagy a 

dokumentációban, vagy jogszabályokban foglalt feltételeknek, mely kötelezettség alternatív 
ajánlat esetén is fennáll, 

– javaslattétel a közbensı döntések meghozatalára: kizárás, érvénytelenség, indokolt esetben az 
eredményhirdetés elırehozása vagy halasztása, 

– amennyiben az adott eljárásban az összességében legelınyösebb ajánlat szerepelt bírálati 
szempontként, a pontozás elvégzése, 

– az eljárást lezáró döntés elıkészítése, az arra vonatkozó javaslat elıterjesztése. 
 
6.9. A Bizottság tagjai részt vehetnek az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásán, az 
eredményhirdetésen. 
 
6.10. Az eljárás során a Bizottság legalább egy bizottsági ülést köteles tartani. Az ülésekrıl 
jegyzıkönyvet kell készíteni. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehet részt a megyei közgyőlés 
elnöke, a felkért szakértı, illetve tanácsadó. 
 
6.11. A Bizottság valamennyi tagjának indokolással ellátott bírálati lapot kell készítenie, melyben 
kifejti álláspontját az ajánlatokkal (részvételi jelentkezésekkel) kapcsolatban. A bírálati lapokat a 
Bizottság utolsó ülésérıl felvett írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot egyaránt tartalmazó 
jegyzıkönyvhöz kell csatolni. 
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6.12. Az értékelés során a Bizottságnak állást kell foglalnia az ajánlattevık (részvételre jelentkezık) 
alkalmassága, az ajánlat (részvételi jelentkezés) érvényessége tárgyában, és abban a kérdésben, hogy 
fennáll-e az ajánlattevı (részvételre jelentkezı) vonatkozásában valamely kizáró vagy érvénytelenségi 
ok. A Bizottság valamennyi döntést igénylı kérdést részletesen, minden körülményre kiterjedıen 
köteles vizsgálni. Bármely döntés meghozatalára a Bizottság ezzel kapcsolatos álláspontját megfelelı 
idıben köteles a döntéshozó elé tárni. 
 
6.13. Az értékelés során mind a közbensı, mind pedig az eljárást lezáró döntés esetében a javaslattétel 
a Bizottság nevében kerül elıterjesztésre, melyrıl a Bizottság tagjainak szavazniuk kell (nyílt 
szavazás). A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen jelen van. 
Szavazategyenlıség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt. Amennyiben a Bizottság valamely 
tagja a Bizottság többségi véleményével nem ért egyet, különvéleményét az adott ülésen készített 
jegyzıkönyvben rögzíteni kell. 
 
6.14. A bármely döntésre vonatkozó javaslathoz csatolni kell a bizottsági ülésrıl felvett, az adott 
kérdésre vonatkozó írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot egyaránt tartalmazó jegyzıkönyvet. 
 
 
7. Döntéshozatal 
 
7.1. Az eljárást lezáró döntést a Közgyőlés, illetve az SZMSZ 4. sz. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörben a megyei közgyőlés elnöke hozhatja meg. 
 
7.2. Amennyiben kétszakaszos eljárás esetében az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Közgyőlés 
jogosult, az elsı (részvételi) szakaszt lezáró döntést a megyei közgyőlés elnöke hozza meg. 
 
7.3. Mind a közbensı, mind az eljárást lezáró döntésre a Bizottság tesz javaslatot a döntéshozónak. A 
döntéshozó a Bizottság szakvéleményét és javaslatát mérlegelve hozza meg a döntését. A 
döntéshozatal elıtt kérheti, hogy jelenlétében a Bizottság újból üljön össze, s az esetlegesen felmerült 
kérdéseket közösen tisztázzák. 
 
7.4. A közbeszerzési eljárás eredményét a döntéshozó állapítja meg, s e nélkül az eljárás eredménye 
nem hirdethetı ki. 
 
7.5. A megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni a közbeszerzési eljárás eredményérıl vagy 
eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt. A hirdetményt az Európai Unió 
Hivatalos Lapja, illetve a Közbeszerzési Értesítı részére történt feladást követı 5 munkanapon belül 
kell közzétenni, és gondoskodni kell róla, hogy az 5 évig elérhetı maradjon a honlapon. 
 
 
8. Szerzıdéskötés és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos feladatok 
 
8.1. A megyei önkormányzat nevében a közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen létrejött 
szerzıdést, illetve annak módosítását a megyei közgyőlés elnöke írhatja alá. A közbeszerzés nyomán 
létrejött, illetve a Kbt. 99/A. § (4) bekezdése szerinti szerzıdést, annak megkötését követı 5 
munkanapon belül közzé kell tenni a megyei önkormányzat honlapján, és gondoskodni kell róla, hogy 
az 5 évig elérhetı maradjon a honlapon. A szerzıdésnek üzleti titok körébe esı része nyilvánosságra 
nem hozható. 
 
8.2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen létrejött szerzıdésnek a felhívás, a dokumentáció 
feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét a felek csak akkor módosíthatják, ha 
a szerzıdéskötést követıen − a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében − beállott 
körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Lejárt szerzıdést nem lehet 
módosítani. 
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8.3. Amennyiben a szerzıdésmódosítás szükséges, ezt a tényt a szerzıdéssel érintett szervezeti egység 
vezetıje a határidı lejárta elıtt írásban jelzi a Fıosztály vezetıje felé, megadva a módosítás indokát is. 
A Fıosztály vezetıje minderrıl tájékoztatja a megyei közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt. A 
Fıosztály szakértı közremőködésével megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerzıdésmódosítás jogalapja, s 
ha igen, megteszi a szükséges lépéseket. 
 
8.4. Szerzıdésmódosítás esetén a módosítástól számított 5 munkanapon belül hirdetmény 
megjelentetését kezdeményezi a Fıosztály a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıségénél. 
 
8.5. A szerzıdés mindkét fél általi teljesítésérıl annak bekövetkeztét követı 5 munkanapon belül 
szintén hirdetmény megjelentetését kell kezdeményezni a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıségénél. A 
Szabályzat 8.4.-8.5. pontja szerinti hirdetmény határidıben történı feladása érdekében a 
közbeszerzéssel érintett szervezeti egység vezetıje reális idıben írásban értesíti a Fıosztály vezetıjét. 
A hirdetmény feladásának kötelezettsége a Fıosztályt terheli. 
 
8.6. A szerzıdés módosításáról, illetve teljesítésérıl szóló hirdetményeket a Közbeszerzési Értesítı 
részére történt feladást követı 5 munkanapon belül a megyei önkormányzat honlapján is közzé kell 
tenni.  
 
8.7. A megyei önkormányzat a közbeszerzési eljárás nyomán megkötött szerzıdés teljesítését 
követıen vagy a teljesítés elmaradása esetén – a szerzıdés teljesítésérıl szóló, jelen Szabályzat 8.6. 
pontjában szereplı hirdetmény mellett – a fentiek bekövetkeztétıl számított 5 munkanapon belül a 
honlapján külön tájékoztatást ad a teljesítés megtörténtérıl, a teljesítéssel kapcsolatban esetleg 
felmerült problémákról, adott esetben a teljesítés elmaradásnak okáról. Jelen pontban szereplı 
tájékoztató esetében is gondoskodni kell róla, hogy az 5 évig elérhetı maradjon a honlapon. 
 
8.8. A Kbt. 305. § (5)-(6) bekezdései szerinti tájékoztatást annak kézhezvételétıl számított 5 
munkanapon belül közzé kell tenni a megyei önkormányzat honlapján, és gondoskodni kell róla, hogy 
az 5 évig elérhetı maradjon a honlapon. 
 
8.9. Az 5.16., a 7.5, a 8.1., a 8.6., a 8.7. és a 8.8. szerinti tájékoztatóknak, tájékoztatásnak, illetve a 10. 
és 11. pontokban található egyéb adatszolgáltatásnak a megyei önkormányzat honlapján való 
közzététele a Fıosztály feladata. 
 
 
9. Az ajánlatkérı nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek feladat és hatásköre, 

illetve felelısségi rendje 
 
9.1. A közbeszerzési tevékenység irányítása a megyei közgyőlés elnökének feladat és hatáskörébe 
tartozik, mellyel összefüggésben: 
– felelıs a közbeszerzési eljárások szabályszerő és határidıre történı lefolytatásáért (az „általános 

felelısség vállalás” kinyilvánítása), döntéseiért, 
– elfogadja az éves közbeszerzési tervet, illetve módosításait, és errıl a közgyőlést a lejárt határidejő 

határozatokról szóló jelentésben az elfogadást, illetve a módosítást követı ülésen tájékoztatja, 
– a felhívás, illetıleg a dokumentáció elfogadásával dönt az egyes közbeszerzési eljárások 

megindításáról, 
– dönt az ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás visszavonásáról, 
– dönt a szakértıi közremőködı, közbeszerzési tanácsadó igénybevételérıl, 
– felkéri a szakértıt, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, 
– engedélyezi a közbeszerzési eljárás külsı szervezettel történı lefolytatását, 
– felkéri a Bizottság tagjait, 
– meghozza a közbensı, illetve a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Bizottság írásbeli 

szakvéleménye figyelembevételével, 
– megköti a közbeszerzési eljárás alapján létrejövı szerzıdést, annak esetleges módosítását; 
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– a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentésben beszámol a közgyőlésnek az idıközben 
lefolytatott közbeszerzési eljárásokról, 

– jóváhagyja az éves statisztikai összegzést, 
– kijelöli a Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság), illetve a bíróság elıtti 

jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérı nevében eljáró személyeket, 
– dönt a Döntıbizottság, illetıleg bíróság elıtti jogorvoslati eljárásban képviselendı álláspontról, 
– megjelenteti az eljárás eredményét a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentésben, 
– dönt az Európai Bizottság jogsértésrıl szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról, 
– amennyiben a megyei önkormányzat a költségvetési szerve által lefolytatni kívánt közbeszerzési 

eljáráshoz csatlakozik, illetve közbeszerzési eljárása során a megyei önkormányzat az intézménye 
nevében is eljár, az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó, a részt vevı felek között létrejövı 
megállapodást a megyei önkormányzat nevében aláírja, 

– a fenti megállapodás aláírásáról a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentésben beszámol a 
közgyőlésnek. 

 
9.2. A közbeszerzési eljárások szervezése, elıkészítése, illetve a lefolytatás feltételeinek biztosítása a 
megyei fıjegyzı feladat és hatáskörébe tartozik, mellyel összefüggésben: 
– felelıs a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának megszervezéséért, 
– kijelöli és felkéri a Munkacsoport tagjait, 
– lebonyolító, illetve hivatalos közbeszerzései tanácsadó bevonásával lefolytatott közbeszerzési 

eljárás esetében a Hivatal megfelelı szakértelemmel rendelkezı köztisztviselıi közül kijelöli a 
szakmai kapcsolattartót, 

– figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását, rendszeresen ellenırzi a közbeszerzési 
eljárásba bevont köztisztviselık és más személyek tevékenységét, 

– kivizsgál minden közbeszerzést zavaró körülményt, és minden olyan esetet, amely annak 
eredményét befolyásolhatja, 

– rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok megosztásáról, s azt a köztisztviselık 
munkaköri leírásában rögzíti, beleértve a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget is. 

 
9.3. A Fıosztály vezetıjének feladat és hatásköre: 
– felelıs a közbeszerzési szabályzat módosításáért, aktualizálásáért, 
– felelıs az éves közbeszerzési terv elkészítéséért (április 15. napjáig), valamint a Kbt. 5. § (4) 

bekezdése szerinti módosításáért, 
– felelıs a „Közbeszerzési eljárások folyamata” ellenırzési nyomvonalban meghatározott 

tevékenység megszervezéséért, szabályszerő és hatékony elvégzéséért, a folyamat ellenırzéséért, 
– felelıs a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés közbeszerzési vonatkozású részeinek 

elıkészítéséért, 
– kezdeményezi a közbeszerzési eljárások megindítását az éves közbeszerzési tervnek megfelelıen, 
– az elektronikus hirdetmény-feladáson túl a kísérılevelek aláírásával kezdeményezi a megyei 

közgyőlés elnöke által jóváhagyott közbeszerzési eljárásban a hirdetmény megjelentetését, 
– az elektronikus hirdetmény-feladáson túl a kísérılevelek aláírásával kezdeményezi a 

szerzıdésekrıl teljesítésérıl, illetve módosításáról szóló tájékoztatók megjelentetését a 
Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıségénél, 

– a kiegészítı tájékoztatás során feltett kérdésekre adott válaszokat tartalmazó levelek aláírása, 
– amennyiben az eljárásban lehetıség volt rá, a hiánypótlásra felszólító levél aláírása, illetıleg 

amennyiben a kirívóan alacsony vagy magas árra, illetve az irreális kötelezettségvállalásra 
vonatkozóan a Bizottság indokolást kér, az ezt tartalmazó levél aláírása, 

– jogalap fennállása esetén megteszi a szerzıdésmódosításra vonatkozó intézkedéseket; 
– felelıs a Döntıbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az iratok határidıben történı 

megküldéséért, valamint a jogorvoslati észrevételek elkészítéséért, 
– felelıs a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumoknak a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat Hivatala Iratkezelési Szabályzatában meghatározottak szerinti dokumentálásáért, 
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– felelıs az 5.16., 7.5, 8.1., a 8.6., 8.7. és a 8.8. szerinti tájékoztatóknak, tájékoztatásnak, illetve a 
10. és 11. pontokban található egyéb adatszolgáltatásnak a megyei önkormányzat honlapján 
történı közzétételéért, 

– felelıs az elızı évben lefolytatott közbeszerzésekrıl szóló statisztikai összegzésnek a 
Közbeszerzések Tanácsa részére május 31. napjáig történı megküldéséért. 

 
9.4. Bizottság elnöke felel a Bizottság munkájáért, annak hatékonyságáért, mellyel összefüggésben a 
következı feladat- és hatáskörrel rendelkezik: 
– koordinálja a Bizottság munkáját, 
– összehívja és vezeti a Bizottság ülését, 
– biztosítja a Bizottság jogszerő mőködését; 
– a Fıosztályon keresztül elıterjeszti a döntéshozó számára a közbensı, illetve az eljárást lezáró 

döntésre vonatkozó bizottsági javaslatot, 
– intézkedik, ha azt tapasztalja, hogy a Bizottságon belül a titoktartási kötelezettség megszegésének 

gyanúja merül fel, illetve ha jelzés érkezik felé, hogy a Bizottság bármely tagjával kapcsolatban 
az összeférhetetlenség gyanúja merül fel. 

 
9.5. A Bizottság tagjainak feladatai és felelısségi köre: 
A Bizottság tagjai feladatait elsısorban a 6.8 pont tartalmazza. A bizottsági tagok a feladatukat az 
elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közbeszerzésre, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 
jogszabályok, elıírások és utasítások szerint kötelesek ellátni. 
A Bizottság tagjainak felelıssége ezzel összefüggésben kiterjed minden olyan tevékenységre, melyek 
a Bizottság által elvégendı feladatokhoz kapcsolódnak. 
A Bizottság tagjai különösen felelnek a közbensı és az eljárást lezáró döntést megelızı javaslatban és 
az eljárás értékelését tartalmazó szakvéleményben foglaltakért. 
Bizottsági tag az ajánlattevıkkel (részvételre jelentkezıkkel), illetve alvállalkozóikkal az eredmény 
kihirdetéséig (egyszerő eljárás esetében az összegezés megküldéséig) sem szóban, sem írásban nem 
tarthat kapcsolatot, kivéve az adott közbeszerzéssel kapcsolatosan elengedhetetlen kapcsolattartást. Az 
adott közbeszerzéssel összefüggı megkeresés tényét haladéktalanul jelenteni kell. A Bizottság tagja a 
Bizottság elnöke felé, a Bizottság elnöke pedig a megyei közgyőlés elnöke felé tartozik bejelentési 
kötelezettséggel. 
Abban az esetben, amikor a bizottsági tag egyéb munkaköri kötelezettségébıl adódóan bármelyik 
ajánlattevıvel (részvételre jelentkezıvel), illetve alvállalkozóikkal munkakapcsolatban áll, és a 
személyes kapcsolattartás elkerülhetetlen a közbeszerzési eljárás alatt, akkor errıl a körülményrıl a 
fentieknek megfelelıen köteles tájékoztatni a Bizottság elnökét, illetıleg a megyei közgyőlés elnökét. 
 
9.6. A közbeszerzési referens feladatai: 
A közbeszerzési referens felelıssége elsısorban a Munkacsoport, illetve a Bizottság tevékenységéhez 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzésére terjed ki, ezen belül különösen: 
− a megbízólevelek elkészítése, aláíratása, az érintettek részére történı eljuttatása, 
− a Munkacsoport tagjai tevékenységének koordinálása, összefogása, 
− a Munkacsoport üléseirıl szóló emlékeztetı elkészítése, 
− a konzultáció, bizottsági ülések, a bontás, az eredményhirdetési jegyzıkönyvek elkészítése, 
− biztosítja a bontáshoz és az eredményhirdetéshez a feltételeket, 
− a hirdetmények (közvetlenül megküldendı felhívások), dokumentációk elkészítésében való 

közremőködés, annak koordinálása, ideértve az összes szükséges információ megszerzését, 
összegyőjtését, feldolgozását, számítások végzését, 

− a feltett kérdésekre a válaszok végleges formába öntése, a levelek kiküldése, 
− a Bizottság elnökével rendszeres kapcsolattartás, s bármely a Bizottság mőködését érintı 

körülményrıl tájékoztatja, 
− a Bizottság elnökének útmutatásai alapján a meghívók kiküldésével gondoskodik a Bizottság 

összehívásáról, a tagok étesítésérıl, 
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− az összegezések elkészítése és az eredményhirdetésen jelenlevı ajánlattevıknek való átadása, 
illetve kiküldése, 

− a Tájékoztató az eljárás eredményérıl elkészítése és megjelentetése; 
− a szükséges szignók beszerzése, 
− adott esetben gondoskodik az ajánlati biztosítékok visszajuttatásáról, visszautalásáról; 
− az eljárás iratanyagának dokumentálásra történı összeállítása, iktatása, 
− a szerzıdés esetleges módosításáról, illetıleg teljesítésérıl szóló hirdetmény összeállítása és 

megjelentetése, továbbá – adott esetben – ezek közzététele a megyei önkormányzat honlapján, 
− a Kbt. 17/C. § (1)-(2) bekezdése szerinti tájékoztatásoknak a megyei önkormányzat honlapján 

történı megjelentetése a Kbt. 17/C. § (1) és (3) bekezdése szerint, 
− jogorvoslati eljárás esetén gondoskodik a közbeszerzési eljárás dokumentumainak megküldésérıl 

a Döntıbizottság részére. 
A referens tevékenysége során köteles betartani a Kbt.-ben elıírt határidıket, azok elmulasztása az ı 
felelısségét képezi. 
 
További feladatai: 
– közremőködik az éves közbeszerzési terv elkészítésében, 
– közremőködik a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés közbeszerzési vonatkozású 

részeinek elkészítésében, 
– közremőködik az éves statisztikai összegezés elkészítésében, gondoskodik annak megküldésérıl a 

Közbeszerzések Tanácsának, 
– közremőködik a Szabályzat aktualizálásában. 
 
 
9.7. A Munkacsoport tagjainak feladatai és felelısségi köre 
A Munkacsoport tagjai feladatait elsısorban az 5.9. pont tartalmazza. A tagok a feladatukat az 
elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közbeszerzésre, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 
jogszabályok, elıírások és utasítások szerint kötelesek ellátni. 
A tagok felelıssége ezzel összefüggésben kiterjed minden olyan tevékenységre, melyek a 
Munkacsoport által elvégzendı feladatokhoz kapcsolódnak. 
A Munkacsoport tagjai különösen felelnek a dokumentáció szakszerőségért és a közbeszerzési 
szabályoknak való megfeleléséért. 
A kapcsolattartásra a 9.5. pont utolsó két bekezdése az irányadó azzal az eltéréssel, hogy az ott 
meghatározottakat a megyei fıjegyzınek kell jelezni. 
 
9.8. A lebonyolító 
 
A lebonyolító feladatait és felelısségét az adott beszerzésre vonatkozó szerzıdés tartalmazza. A 
szerzıdésben meg kell határozni a megyei önkormányzat részérıl kijelölt szakmai, illetve 
közbeszerzési kapcsolattartót, akikkel a lebonyolító folyamatosan köteles konzultálni. A lebonyolító 
feladatai az adott közbeszerzés teljes körő lebonyolítása során: 
– az eljárást kezdeményezı felhívás és dokumentáció, illetıleg kétszakaszos eljárás esetén az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése és megküldése a bizottsági tagoknak 
véleményezésre, 

– az eljárást kezdeményezı hirdetmény ellenjegyzése, amennyiben az megfelel a közbeszerzésre, 
illetıleg a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályoknak; 

– a Bizottság tagjaitól származó vélemények beépítése érdekében – adott esetben – a Bizottság 
összehívása és megszervezése, levezetése, jegyzıkönyvvezetés, 

– a kész anyag átadása azon döntéshozó számára, aki az eljárást lezáró döntés meghozatalára 
jogosult, 

– az elfogadott felhívás megjelentetése, illetve – adott esetben – közvetlen eljuttatása az 
ajánlattételre felkértek számára, 

– a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztısége által elvárt hiánypótlás teljesítése, ha szükséges a 
Bizottság tagjaival való egyeztetése, 
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– adott esetben a helyszíni konzultáció megtartása, jegyzıkönyvvezetés, 
– a kiegészítı tájékoztatás keretében feltett kérdések határidıben történı megválaszolása, 
– a beérkezett ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása, a bontási jegyzıkönyv elkészítése, 
– az ajánlatok (részvételi jelentkezések) teljes körő átvizsgálása, értékelése, a hiánypótlási 

felhívások elkészítése, értelmezı kérdések összeállítása, 
– a beérkezett hiánypótlási anyagok és a válaszok ellenırzése, 
– a Bizottság tagjaival egyetértésben a kirívóan alacsony vagy magas ár, illetve irreális 

kötelezettségvállalás tapasztalása esetén az erre való rákérdezés, indokolás kérése, 
– a beérkezett válaszok, indokolások megvizsgálása, 
– írásbeli szakvélemény készítése, 
– döntés-elıkészítı javaslat készítése és megküldése véleményezésre a Bizottsági tagok számára, 
– jegyzıkönyvvezetés a Bizottság ülésein, beleértve a Bizottság döntési javaslatának írásba 

foglalását is, 
– az eljárás végén az összegezés és a szükséges tájékoztatók elkészítése, 
– az eredményhirdetés megtartása, jegyzıkönyvvezetés, 
Ahol a Szabályzat valamely dokumentum elkészítését említi, ott annak az érintettek részére történı 
megküldését is érteni kell. 
 
9.9. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 
A közbeszerzési szakértı, illetve tanácsadó felelısségét, feladatait a vele kötött szerzıdés tartalmazza. 
A közbeszerzési szakértı feladatai az alábbiakra terjedhetnek ki: 
– a közbeszerzési eljárás indításához szükséges feltételek meglétének ellenırzése, hiányosság 

jelzése, 
– az eljárást indító hirdetmény, illetve kétfordulós eljárás eseten az ajánlattételi felhívás – a Kbt. 

elıírásainak megfelelı – tervezetének elkészítése, 
– az eljárást kezdeményezı hirdetmény ellenjegyzése, amennyiben az megfelel a közbeszerzésre, 

illetıleg a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályoknak; 
– a dokumentáció közbeszerzési jogi jellegő részeinek elkészítése, 
– adott esetben a közbeszerzési eljárás forgatókönyvének elkészítése, szükség esetén részvétel a 

helyszíni bejáráson/konzultáción, 
– az ajánlattevık (részvételre jelentkezık) által feltett közbeszerzési jogi jellegő kérdésekre 

válaszadás, az egyéb kérdésekre adott válaszok ellenırzése a Kbt. elıírásainak történı megfelelés 
szempontjából, 

– részvétel a nyilvános bontási eljáráson, 
– felkérés alapján részvétel a Bizottság munkájában, tanácsadás az alkalmatlanság, érvénytelenség, 

kizárás vonatkozásában elıterjesztendı javaslathoz, illetve a fenti kérdésben történı döntéshez, 
– hiánypótló, illetve felvilágosítást kérı levelek tartalmának meghatározása, elkészítése, illetve 

tartalmának közbeszerzési szempontú ellenırzése, 
– az ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelésérıl készített jegyzıkönyv, benne a 

szakvéleménnyel, illetve a döntési javaslattal, átvizsgálása a Kbt. elıírásainak való megfelelés 
szempontjából, 

– részvétel a nyilvános eredményhirdetésen, szükség eseten tanácsadás a felmerült jogi jellegő 
kérdésekben, 

– az eljárás végén az összegzés, illetve az eljárás eredményérıl szóló tájékoztató elkészítése, adott 
esetben ezek átvizsgálása a Kbt. elıírásainak való megfelelés szempontjából; 

– közremőködés az éves statisztikai összegzés elkészítésében, 
– felkérés alapján megvizsgálja, hogy a közbeszerzés alapján kötött szerzıdés módosításának 

fennáll-e a Kbt. 303. §-a szerinti jogalapja, illetve közremőködik a módosításról szóló hirdetmény 
elkészítésében, 

– részvétel a Döntıbizottság elıtti eljárásokban, 
– támogatás elnyerésére irányuló pályázatok közbeszerzési szempontú áttekintése, a szükséges 

közbeszerzési eljárások meghatározása, ütemterv készítése, 
– felkérés alapján bármely közbeszerzési kérdésben szakvélemény készítése, tanácsadás, 
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– felkérés alapján a közbeszerzési eljárások során mások által készített anyagok véleményezése a 
Kbt. elıírásainak történı megfelelés érdekében. 

 
 
10. A közbeszerzési eljárással összefüggı jogorvoslati feladatok 
 
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban a megyei önkormányzat jogi képviseletét a 
közbeszerzési eljárások lefolytatására megfelelı szakmai felkészültséggel rendelkezı személy látja el. 
Jogorvoslat esetén a megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni a jogorvoslati kérelemnek a 
Kbt. 396. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatait, a Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatát, 
a közbeszerzési ügy befejezését eredményezı határozatát és a szerzıdés megkötését engedélyezı 
végzését, illetve adott esetben a bíróság határozatát, határozatait. 
A fenti dokumentumokat a kézhez vételtıl számított 5 munkanapon belül kell közzétenni a megyei 
önkormányzat honlapján, és gondoskodni kell róla, hogy az 5 évig elérhetı maradjon a honlapon. 
 
 
11. Az éves statisztikai összegezés elkészítése 
 
Az éves statisztikai összegezést a rendelkezésére álló adatok alapján és a jogszabályban meghatározott 
minta szerint a Fıosztály készíti el és terjeszti a megyei közgyőlés elnöke elé aláírásra. A Fıosztály 
úgy köteles elkészíteni az összegezést, hogy határidıben, azaz minden évben május 31-ig meg kell 
küldenie azt a Közbeszerzések Tanácsa részére. 
Az éves statisztikai összegezést annak elfogását követı 5 munkanapon belül közzé kell tenni a megyei 
önkormányzat honlapján, és gondoskodni kell róla, hogy az 5 évig elérhetı maradjon a honlapon. 
 
 
12. A közbeszerzések ellenırzése 
 
A közbeszerzési eljárások a Szabályzat 9.3. pontja harmadik francia bekezdése szerinti ellenırzés a 
FEUVE (folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzés) rendszerében valósul meg, a Hivatal 
Ügyrendjének mellékletét képezı ellenırzési nyomvonalban rögzített „Közbeszerzési eljárások 
folyamata” ellenırzési nyomvonalnak megfelelıen. 
A belsı ellenırzésre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a Szabályzat hatálya alá tartozó 
közbeszerzések, illetıleg közbeszerzési eljárások – az éves ellenırzési tervnek megfelelıen – a 
Hivatal Ellenırzési Csoportja feladatkörébe tartozik.  
 
13. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 
 
Az ajánlatkérı minden egyes közbeszerzési eljárását írásban köteles dokumentálni. A közbeszerzési 
eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes 
iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetıleg a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig meg 
kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerıs 
befejezéséig, de a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján legalább öt évig meg kell ırizni. A közbeszerzési 
eljárás során keletkezett dokumentumokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Iratkezelési 
Szabályzatában meghatározottak szerint kell dokumentálni. 
 
 
14. Záró rendelkezés 
 
Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Közgyőlés 158/2009. (V. 29.) MÖK határozatával fogadta el, 
rendelkezéseit 2009. június 1. napjától kell alkalmazni. 
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          2. számú mellékelte 

 
 
 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírott, ………………………….. (név), mint a „………………….……….…” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Közbeszerzési Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) tagja nyilatkozom, hogy a 
közbeszerzésekrıl szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. §-ában 
megfogalmazott összeférhetetlenségi okok velem szemben és a Kbt. szerinti hozzátartozóimmal 
szemben nem állnak fenn. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás elıkészítése során személyemet, 
illetve a Kbt. szerinti hozzátartozóim személyét illetıen olyan változások állnak be, melyek a fenti 
törvényhelyen meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat sértenék, s ezek jogsértést 
eredményeznének a közbeszerzési eljárás tekintetében, azonnal lemondok Munkacsoportbeli 
tagságomról. 
 
Elfogadom továbbá, hogy bizalmasan kezelek minden, a közbeszerzési eljárás elıkészítése során 
tudomásomra jutott adatot, tényt és információt. A közbeszerzési eljárás alatt az ajánlattevıkkel 
(részvételre jelentkezıkkel), illetve alvállalkozóikkal sem szóban, sem írásban nem tartok kapcsolatot, 
kivéve az adott közbeszerzéssel kapcsolatosan elengedhetetlen kapcsolattartást, illetve azt az esetet, ha 
munkaköri kötelezettségembıl adódóan bármelyik ajánlattevıvel (részvételre jelentkezıvel), illetve 
alvállalkozóikkal munkakapcsolatban állok, és a személyes kapcsolattartás elkerülhetetlen. Az adott 
közbeszerzéssel összefüggı megkeresés tényét haladéktalanul jelentem. 
 
 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ……………. (hónap) ……. (nap) 
 
 
 

……………………………………... 
aláírás 
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159/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
szervezeti egységeként mőködı Semsey Andor Múzeum mőködtetésérıl szóló 112/2008. (IV. 25.) 
MÖK határozat alapján megkötött együttmőködési megállapodást a következık szerint módosítja: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei 
önkormányzat, képviseletében: Rácz Róbert elnök, 4024 Debrecen, Piac u. 54.), 
 
másrészrıl Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: városi önkormányzat, 
képviseletében: Dr. Tiba István polgármester, 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.) között a 
következı feltételek szerint: 
 
1. A megyei önkormányzat a fenntartásában mőködı Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 

(továbbiakban: igazgatóság, 4026 Debrecen, Déri tér 1.) vidéki szervezeti egységeként mőködı 
Semsey Andor Múzeum (továbbiakban: múzeum, 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1.) 
vonatkozásában 2008. március 1. napjától határozatlan idıtartamra együttmőködési megállapodást 
kötött a városi önkormányzattal.  

 
2. A felek a megállapodás 4. pontját 2009. június 1. napjától a következık szerint módosítják:  

A városi önkormányzat a múzeum mőködéséhez szükséges dologi és személyi kiadásokhoz az 
adott évet megelızı évi bekerülési költségekkel járul hozzá, melyet 2009. évben 2 900 000 Ft 
összegben fizet meg, ezt követıen pedig a mindenkori éves költségvetése elfogadásával 
egyidejőleg határoz meg. 
 

3. Az 1. pontban meghatározott megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

 
4. A felek jelen okiratot elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag 

aláírják. 
 
Debrecen, 2009. május  
 
 

dr. Tiba István 
polgármester 

Rácz Róbert 
a közgyőlés elnöke 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:     2009. május 30. 
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160/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
szervezeti egységeként mőködı Bocskai István Múzeum mőködtetésérıl szóló együttmőködési 
megállapodást a következık szerint köti meg: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei 
önkormányzat, képviseletében: Rácz Róbert elnök, 4024 Debrecen, Piac u. 54.), 
 
másrészrıl Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: városi önkormányzat, 
képviseletében: Dr. Sóvágó László polgármester, 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.) között a 
következı feltételek szerint: 
 
1. A megyei önkormányzat a fenntartásában mőködı Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 

(továbbiakban: igazgatóság, 4026 Debrecen, Déri tér 1.) vidéki szervezeti egységeként mőködı 
Bocskai István Múzeum (továbbiakban: múzeum, 4201 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.) 
vonatkozásában 2009. június 1. napjától határozatlan idıtartamra együttmőködési megállapodást 
köt a városi önkormányzattal. Az együttmőködési megállapodás keretében a városi önkormányzat 
pénzeszközt ad át a megyei önkormányzatnak, melyet az a múzeum fenntartására fordít. 

 
2. A megyei önkormányzat az igazgatóság útján vállalja: 

• a múzeumban szakmai személyzet, illetve a munkájukhoz szükséges tárgyi munkafeltételek 
biztosítását, 

• a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos győjtését, nyilvántartását, megırzését 
és restaurálásét, tudományos feldolgozását és publikálását, valamint kiállításokon és más 
módon történı bemutatását, 

• végzi a győjtemények digitalizálását, 
• elısegíti az egyéb kulturális javak védelmét,  
• elısegíti a múzeum és más muzeális intézmények szakmai együttmőködését, munkájuk 

összehangolását, 
• a múzeumban rendezvényeket szervez,  
• részt vesz a múzeum fejlesztését, mőködését elısegítı pályázatokon, 

 
3. A városi önkormányzat vállalja:  

• az épület állagmegóvásához kapcsolódó feladatok végrehajtását, finanszírozását, 
• az épület mőködési költségeinek fedezését, 
• az épület takarításához és vagyonırzéséhez kapcsolódó személyi és anyagi feltételek 

biztosítását. 
 
4. A városi önkormányzat a múzeum mőködéséhez szükséges dologi és személyi kiadásokhoz az 

adott évet megelızı évi bekerülési költségekkel járul hozzá, melyet 2009. évben 4 000 000 Ft 
összegben fizet meg, ezt követıen pedig a mindenkori éves költségvetés elfogadásával együtt 
határoz meg. 

 
• A múzeum mőködéséhez szükséges dologi kiadások: 

∼ gázenergia, 
∼ villamos energia, 
∼ víz-és csatornadíj, 
∼ ingatlanok karbantartása, kisjavítások, 
∼ üzemeltetéshez kapcsolódó gépek javítása, 
∼ telefon, internet szolgáltatás biztosítása, 
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∼ karbantartási anyagok, 
∼ takarítás, rovarirtás, 
∼ tisztítószer, takarítószer, 
∼ szemétszállítás, 
∼ egyéb üzemeltetés, fenntartás (vagyonırzés szolgáltató céggel), 
∼ vagyonvédelmi rendszer átalánydíjas karbantartása, 
∼ egyéb fenntartási kiadások. 

• A múzeum mőködéséhez szükséges személyi kiadások: 
∼ teremırzés közalkalmazotti jogviszonyban. 

 
5. Bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal kezdeményezheti a megállapodás 

felbontását legalább 90 napos felmondási idıvel. A felmondás az adott költségvetési év végére 
szólhat.  

 
6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
7. A felek a megállapodással kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket megkísérlik egyezség útján 

rendezni. 
 
A felek a jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Debrecen, 2009. május 
 
 

Dr. Sóvágó László 
polgármester 

Rácz Róbert 
a közgyőlés elnöke 

 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:     2009. május 30. 
 
 
 
161/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
szervezeti egységeként mőködı Hajdúsági Múzeum mőködtetésérıl szóló együttmőködési 
megállapodást a következık szerint köti meg: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei 
önkormányzat, képviseletében: Rácz Róbert elnök, 4024 Debrecen, Piac u. 54.), 
 
másrészrıl Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (továbbiakban: városi önkormányzat, 
képviseletében: Kiss Attila polgármester, 4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1.) 
 
között a következı feltételek szerint: 
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1. A megyei önkormányzat a fenntartásában mőködı Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
(továbbiakban: igazgatóság, 4026 Debrecen, Déri tér 1.) vidéki szervezeti egységeként mőködı 
Hajdúsági Múzeum (továbbiakban: múzeum, 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1.) 
vonatkozásában 2009. június 1. napjától határozatlan idıtartamra együttmőködési megállapodást 
köt a városi önkormányzattal. Az együttmőködési megállapodás keretében a városi önkormányzat 
pénzeszközt ad át a megyei önkormányzatnak, melyet az a múzeum fenntartására fordít. 

 
2. A megyei önkormányzat az igazgatóság útján vállalja: 

• a múzeumban szakmai személyzet, illetve a munkájukhoz szükséges tárgyi munkafeltételek 
biztosítását, 

• a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos győjtését, nyilvántartását, megırzését 
és restaurálásét, tudományos feldolgozását és publikálását, valamint kiállításokon és más 
módon történı bemutatását, 

• végzi a győjtemények digitalizálását, 
• elısegíti az egyéb kulturális javak védelmét,  
• elısegíti a múzeum és más muzeális intézmények szakmai együttmőködését, munkájuk 

összehangolását, 
• a múzeumban rendezvényeket szervez,  
• részt vesz a múzeum fejlesztését, mőködését elısegítı pályázatokon, 
• a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 

Igazgatósága kezelésében lévı, hajdúböszörményi 0925. helyrajzi számú 25 hektár, 2526 m2 
nagyságú szántó- legelı mővelési ágú földterület bérbeadásából származó éves bevételt a 
múzeum számára biztosítja, 

• a múzeum egyéb bevételeit a múzeum mőködtetésére fordítja. 
 
3. A városi önkormányzat vállalja:  

• az épület állagmegóvásához kapcsolódó feladatok végrehajtását, finanszírozását, 
• az épület mőködési költségeinek fedezését, 
• az épület takarításához és vagyonırzéséhez kapcsolódó személyi és anyagi feltételek 

biztosítását. 
 

4. A városi önkormányzat a múzeum mőködéséhez szükséges dologi és személyi kiadásokhoz az 
adott évet megelızı évi bekerülési költségekkel járul hozzá, melyet 2009. évben 10 000 000 Ft 
összegben fizet meg, ezt követıen pedig a mindenkori éves költségvetés elfogadásával együtt 
határoz meg. 

 

• A múzeum mőködéséhez szükséges dologi kiadások: 
∼ gázenergia, 
∼ villamos energia, 
∼ víz-és csatornadíj, 
∼ ingatlanok karbantartása, kisjavítások, 
∼ üzemeltetéshez kapcsolódó gépek javítása, 
∼ telefon, internet szolgáltatás biztosítása, 
∼ karbantartási anyagok, 
∼ takarítás, rovarirtás, 
∼ tisztítószer, takarítószer, 
∼ szemétszállítás, 
∼ egyéb üzemeltetés, fenntartás (vagyonırzés szolgáltató céggel), 
∼ vagyonvédelmi rendszer átalánydíjas karbantartása, 
∼ egyéb fenntartási kiadások. 

• A múzeum mőködéséhez szükséges személyi kiadások: 
∼ teremırzés 3 fıvel részfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyban. 
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5. Bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal kezdeményezheti a megállapodás 
felbontását legalább 90 napos felmondási idıvel. A felmondás az adott költségvetési év végére 
szólhat.  

 

6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

7. A felek a megállapodással kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket megkísérlik egyezség útján 
rendezni. 

 
A felek a jelen megállapodást mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag aláírták. 
 

Debrecen, 2009. május  
 

Kiss Attila 
polgármester 

Rácz Róbert 
a közgyőlés elnöke 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:     2009. május 30. 
 
 
 
162/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, 
valamint a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium közétkeztetési feladatait 
szolgáltatásvásárlás útján, együttesen biztosítsa. 
A szolgáltató kiválasztása során bírálati szempontként kell értékelni a közétkeztetési feladatellátásban 
érintett közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására irányuló ajánlatot.  
 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 286/2008. (XI. 7.) MÖK határozatát, valamint a 
40/2009. (II. 27.) MÖK határozata I. 2. pontjának a szolgáltatásvásárlásra vonatkozó rendelkezését. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmények vezetıit a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Tarsoly Andor, igazgató 
Csobán Péterné, igazgató 

Határidı:    2009. június 2. 
 
 
 
163/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 91. §-ára figyelemmel, a 35/2005. (II. 28.) MÖK határozatával elfogadott, a 
Györffy István Középiskolai Kollégium közétkeztetési feladatainak ellátásáról szóló megállapodás V. 
pontjában foglalt visszafoglalkoztatási kötelezettség teljesítése céljából az intézmény részére 2009. 
július 1. napjától 7 közalkalmazotti álláshelyet biztosít. 
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A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Tarsoly Andor, igazgató 
Határidı:  2009. július 1. 
 
 
 
164/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi 
társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 5/2009. (II. 20.) 
ÖM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 40/2009. (II. 27.) MÖK határozat alapján: 
- Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 
- Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium 
- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 
- Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
- Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 
- Hajdúsági Lakásotthonok 
- Komádi Gyermekotthon  
- Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága vonatkozásában  
nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban 
eltöltött idı folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat 
költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken 
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, önkormányzatok számára 
biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 15. 
 
 
 
165/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel a közbeszerzésekrıl 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseire egyetért azzal, hogy: 
 
- 2009. október 5. és 2009. december 31. közötti idıszakra 1,2 milliárd Ft összegő folyószámlahitel 

igénybevételére hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás, továbbá 
- 2010. január 1-tıl számlavezetési tevékenység ellátására és folyószámla hitelkeret szerzıdés 

megkötésére közösségi, kétszakaszos, tárgyalásos közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra. 
 

A közgyőlés felkéri elnökét a folyószámlahitel igénybevételére és a számlavezetı pénzintézet 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatására, és a döntési javaslat közgyőlés elé 
terjesztésére.  
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:  2009. szeptember 30.  
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166/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában lévı, a 
debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Tímár u. 19. szám 
alatt található, 1113 m2 alapterülető, irodaház megnevezéső ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, egyben felhatalmazza elnökét arra, hogy a 143/2009. 
(IV. 30.) MÖK határozat szerinti tartalommal az eljárási határidık aktualizálásával ismételten kiírja a 
pályázatot. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 30. 
 
 
 
167/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a berettyóújfalui 2/2 hrsz-ú, Berettyóújfalu, 
Honvéd u. 9. szám alatti, 8 ha 9204 m2 területő ingatlan értékesítésre vonatkozó pályázatot ír ki a 
következı feltételekkel: 
 

Pályázati felhívás 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános pályázatot 
hirdet a tulajdonában álló, a berettyóújfalui 2/2 hrsz-ú, Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. szám alatti, 8 ha 
9204 m2 területő ingatlan értékesítésére. 
 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez zárt 
borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Berettyóújfalu ingatlanvétel” megjelöléssel. 
 

A pályázat beérkezési határideje: 2009. szeptember 1. (kedd) 15.00 óra. 
A pályázati kötöttség minimális idıtartama: 60 nap. 
 
A pályázati eljáráson történı részvételre az jogosult, aki átveszi a pályázati dokumentációt, valamint 3 
MFt pályázati biztosítékot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél 
vezetett 11738008-15372387 számú számlájára átutal. Az átutalásról szóló bizonylat másolatát a 
pályázathoz mellékelni kell. 
 
Bírálati szempont az ajánlott vételár. A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követıen második 
fordulót bonyolít le, melynek során a két legmagasabb összegő vételárat ajánló pályázóval tárgyal. A 
pályázatok elbírálásáról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése várhatóan 2009. 
szeptemberi ülésén dönt.  
 
Az ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 
szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése szerint Berettyóújfalu Város Önkormányzatát 
elıvásárlási jog illeti meg. 
 
Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  
 
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló  
13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet szabályai az irányadók, mely megtalálható a megyei 
önkormányzat www.hbmo.hu honlapján.  
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:  
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− a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 
− az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, 
− a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, 
− a pályázati kötöttségre vonatkozóan. 
 

A pályázat kiírója a második forduló elıtt lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 
 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás, valamint a pályázati dokumentáció ingyenesen a felhívás 
megjelenésének napjától a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Fıosztályától 
(4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. új épületszárny I. emelet 110. szoba, tel.: 52/507-567) kérhetı, illetve 
vehetı át munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza arra, hogy 
értékelhetı pályázat hiányában, a határozat szerinti tartalommal az eljárási határidık aktualizálásával 
ismételten kiírja a pályázatot. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 2. a felhívás megjelentetésére, 
    2009. szeptember 25. a pályázat elbírálására 
 
 
 
168/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése felhatalmazza elnökét, hogy a megyei 
önkormányzat és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között a következı tartalmi elemekkel 
kezdeményezze megállapodás megkötését: 
− A megyei önkormányzat lemond a Debrecen, Füvészkert u. 4. szám alatti ingatlanban meglévı – 

188 m2-re kiterjedı – ingatlanhasználati jogáról 2009. július 1. napjával. A használati jog 
ellenértékeként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 9711/4 hrsz. alatti 
449 m2 területő ingatlan (közterület) tulajdonjogát átruházza a megyei önkormányzat számára. 

− A megyei önkormányzat a Debrecen, Piac 20. szám alatti ingatlanban lévı 349 m2 területet 
levéltári célra 2010. december 31-ig ingyenesen használja. 

− A városi önkormányzat tulajdonát képezı 9710/2 hrsz-ú 129 m2 területő (közterület) és a megyei 
önkormányzat tulajdonát képezı 9711/8 hrsz-ú 100 m2 területő (önkormányzati út) - Debrecen, 
Vármegyeháza utcán elhelyezkedı - ingatlanok vonatkozásában ingatlancserére kerüljön sor. 

− A 9696/1. hrsz-ú 2646 m2 közpark megnevezéső területbıl megközelítıleg 800 m2 terület 
ingyenes használati jogának biztosítása a Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B. szám alatti épület elıtti 
és melletti részen, melynek ellentételezéseként a megyei önkormányzat vállalja a használatba 
kerülı terület rendben tartását. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerinti 
jogkörében eljárva a tárgyalások eredményeként kialakuló megállapodást aláírja.  
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 30. 
 
 
 
169/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 
1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 35. § (3) 
bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a DERMÁK Derecskei 
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Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 2008. évi – a határozat 1. számú melléklete 
szerinti – közhasznúsági jelentését. 
 
A közhasznú társaság 2008. évi beszámolóját 574 566 E Ft eszköz és forrás oldallal, 239 E Ft mérleg 
szerinti adózott eredménnyel fogadja el. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése 
és a 141. § (2) bekezdése alapján a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ 
Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti tervét 1 247 471 E Ft tervezett bevétellel és 1 247 471 E Ft 
tervezett kiadással a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
3. A közgyőlés megállapítja, hogy Prek Sándornét, a DERMÁK Kht. ügyvezetıjét 2 havi személyi 
alapbérének megfelelı prémium illeti meg. A közgyőlés, mint a kht. alapítója tudomásul veszi, hogy 
az ügyvezetı a gazdasági válságra és annak a társaságot érintı következményeire tekintettel a 
prémium kifizetését nem kéri.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
 
 
A határozat melléklete a 874. oldalon található. 
 
 
 
170/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 
1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 35. § (3) 
bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a HAHUSZO Hajdúnánási 
Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság 2008. évi – a határozat 1. számú melléklete szerinti – 
közhasznúsági jelentését. 
 
A közhasznú társaság 2008. évi beszámolóját 411 647 E Ft eszköz és forrás oldallal, 110 829 E Ft 
mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése 
és a 141. § (2) bekezdése alapján a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú 
Társaság 2009. évi üzleti tervét 1 131 610 E Ft tervezett bevétellel és 1 086 610 E Ft tervezett 
kiadással a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
3. A közgyőlés megállapítja, hogy Verdó Györgyöt, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıjét 2 havi személyi 
alapbérének megfelelı prémium illeti meg. A közgyőlés, mint a kht. alapítója tudomásul veszi, hogy 
az ügyvezetı a gazdasági válságra és annak a társaságot érintı következményeire tekintettel a 
prémium kifizetését nem kéri.  
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
 
A határozat melléklete a 933. oldalon található. 
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171/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 
1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 35. § (3) 
bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a MEGYEGAZDA Hajdú-
Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Közhasznú Társaság 2008. évi – a határozat 1. számú 
melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését. 
 
A közhasznú társaság 2008. évi beszámolóját 112 057 E Ft eszköz és forrás oldallal, 6 452 E Ft mérleg 
szerinti adózott eredménnyel fogadja el. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése 
és a 141. § (2) bekezdése alapján a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı 
Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti tervét 255 947 E Ft tervezett bevétellel, 255 903 E Ft tervezett 
kiadással a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
3. A közgyőlés megállapítja, hogy Zámbori Tamást, a MEGYEGAZDA Kht. ügyvezetıjét 2 havi 
személyi alapbérének megfelelı prémium illeti meg. A közgyőlés, mint a kht. alapítója tudomásul 
veszi, hogy az ügyvezetı a gazdasági válságra és annak a társaságot érintı következményeire 
tekintettel a prémium kifizetését nem kéri.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
 
A határozat melléklete a 970. oldalon található. 
 
 
 
172/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 1997. 
évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, 
valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Tisza-tavi Sporthorgász Kht. beszámolóját 
15 095 e Ft eszköz és forrás oldallal, -1 913 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (ezen belül -1 913 e Ft 
közhasznú és 0 e Ft vállalkozási eredménnyel) tudomásul veszi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
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173/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 1997. 
évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, 
valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Bihari Eurofalu Kht. beszámolóját 1 024 e Ft 
eszköz és forrás oldallal, 3 825 e Ft mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi. 
  
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
 
 

 
174/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. 
évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató 
Otthon Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát 2009. június 1. napjától a 
következık szerint módosítja: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 
Az alapító okiratban szereplı rendelkezéseket az alapító a jelen módosításnak megfelelı tartalommal 
módosítja: 
 
1.  Az alapító okirat 1. pontjában a társaság cégneve az alábbira változik: 

„Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság” 
 

A társaság rövidített cégneve, az alábbira változik: 
„Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft.” 

 
2. Az alapító okirat valamennyi pontjában a „HAHUSZO Humán Szolgáltató Otthon Nonprofit 

Korlátolt Felelısségő Társaság” teljes név, valamint a „HAHUSZO Nonprofit Kft” rövidített név 
törlésre kerül, helyébe „Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társaság”, valamint „Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft” elnevezés lép. 

 
3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezető alapító okiratban is elfogadja. 
Ezzel egyidejőleg a névváltoztatás a többször módosított 286/2007. (X. 26.) MÖK határozattal 
elfogadott Együttmőködési Megállapodásban is átvezetésre kerül. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Verdó György, ügyvezetı 
Határidı:   2009. június 30. 
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175/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. 
évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és 
Ápolási Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát 2009. június 1. napjától 
a következık szerint módosítja: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 
Az alapító okiratban szereplı rendelkezéseket az alapító a jelen módosításnak megfelelı tartalommal 
módosítja: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontjában a társaság cégneve az alábbira változik: 

„Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság” 
 

A társaság rövidített cégneve, az alábbira változik: 
„Bihari Szociális Nonprofit Kft.” 

 
2. Az alapító okirat valamennyi pontjában a „DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási 

Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság” teljes név, valamint a „DERMÁK Nonprofit 
Kft” rövidített név törlésre kerül, helyébe „Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság”, valamint „Bihari Szociális Nonprofit Kft” elnevezés lép. 

 
3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezető alapító okiratban is elfogadja. 
Ezzel egyidejőleg a névváltoztatás a többször módosított 287/2007. (X. 26.) MÖK határozattal 
elfogadott Együttmőködési Megállapodásban is átvezetésre kerül. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Prek Sándorné. ügyvezetı 
Határidı:   2009. június 30. 
 
 
 
176/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés 
e) pontja alapján „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 2008. évi - a határozat melléklete szerinti - 
közhasznúsági jelentését elfogadja.  
 
A közgyőlés a közalapítvány 2008. évi beszámolóját 17.974 E Ft eszköz és forrás oldallal, és -71 E Ft 
eredménnyel elfogadja.  
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
 
A határozat melléklete az 1036. oldalon található. 
 
 
 
177/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 1997. 
évi CLVI. törvény 19. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi – 
határozat melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
A közgyőlés az alapítvány 2008. évi beszámolóját 614 334 E Ft eszköz- és forrásoldallal, és 
-27 431 E Ft eredménnyel elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
 
 
 
178/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, valamint Mikepércs Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között a mikepércsi Idısek Otthonánál étkeztetési szolgáltatás 
biztosítására létrehozott társulás 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolót. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2009. május 29. 
 
 
 
179/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 70. § (1) bekezdése c) pontja alapján a Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 
jóváhagyásának elıkészítésérıl szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési Terv Programja véleményezésére 2009. június 
30-ig a Hajdú-Bihar megyei települések polgármesterei számára – a jogszabályi elıíráson túl – további 
lehetıséget biztosít.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
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Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 30.  

2010. július 17. a végsı dokumentáció megküldése az érintettek 
részére 

 
 
 
180/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 
alapján a következık szerint határozza meg a fenntartásában mőködı nevelési-oktatási 
intézményekben a 2009/2010-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis 
(tanulószobai) és kollégiumi csoportok számát, továbbá a közoktatási törvény 3. számú mellékletében 
megállapított osztály, csoport átlaglétszámok és maximális létszámok figyelembevételével, valamint a 
közoktatási törvény 118. § (6) bekezdésében foglaltak szerint engedélyezi az osztály, csoport 
átlaglétszámtól, illetve a maximális létszámtól való eltérést: 
 
1. Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
Hajdúböszörmény 
 
a.) Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók részére indítandó csoportok, osztályok száma: 

- óvoda: 1 csoport, 
- általános iskola: 
1. évfolyam: 1 osztály 
2. évfolyam: 1 osztály 
3. évfolyam: 1 osztály 
4. évfolyam: 1 osztály 
5. évfolyam: 1 osztály 
6. évfolyam: 1 osztály 
7. évfolyam: 1 osztály 
8. évfolyam: 1 osztály 
összesen: 8 osztály, 

 
- elıkészítı szakiskola 9-10. évfolyamán egy-egy osztály, az osztályok száma összesen 2, 
- készségfejlesztı speciális szakiskola 11-12. évfolyamán egy-egy osztály, az osztályok 

száma összesen 2. 
 
Autista tagozat gyermekei, tanulói részére indítandó csoportok, osztályok száma: 

- óvoda: 1 csoport, 
- általános iskola 1-8. évfolyam:  
1-2-3. évfolyam: 1 osztály  
3-4-5. évfolyam: 1 osztály  
6-7-8. évfolyam: 1 osztály, 

 
- kollégiumi csoportok száma: 8. 

 
b.) A közgyőlés engedélyezi a Dr. Molnár István Óvoda Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium 
és Gyermekotthon autista tagozata elsı, második és harmadik, valamint harmadik, negyedik és ötödik, 
továbbá hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyam osztályainak összevonását a 2009/2010. tanévben. 
 
c.) A közgyőlés a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése alapján engedélyezi a Dr. Molnár István 
Óvoda Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon középsúlyos értelmi 
fogyatékos tanulók ellátását végzı általános iskolai intézményegység 1-6. évfolyamán, valamint az 
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elıkészítı szakiskolai intézményegység 10. évfolyamán induló osztályokban az átlaglétszámhoz 
képest alacsonyabb létszámú osztályok indítását a 2009/2010. tanévben.  
 
2. Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló 
 
a.) Általános iskola 1-8. évfolyamán enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére indítandó osztályok 
száma: 

1-2. évfolyam: 1 osztály 
3. évfolyam: 1 osztály 
4. évfolyam: 1 osztály 
5. évfolyam: 1 osztály 
6. évfolyam: 1 osztály  
7. évfolyam: 2 osztály 
8. évfolyam: 1 osztály 
Összesen: 8 osztály. 

 
- Elıkészítı szakiskola 9-10. évfolyamain az osztályok száma összesen 5. 

 
Logopédiai tagozaton (súlyos beszédfogyatékos tanulók számára) indítandó osztályok száma 1-4. 
évfolyamon: 
1-2. évfolyam: 1osztály  
3-4. évfolyam: 1 osztály  
Összesen: 2 osztály, 
 
- kollégiumi csoportok száma: 3, 
 
- napközis csoportok száma: 11. 
 
b.) A közgyőlés engedélyezi az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon logopédiai tagozata elsı és második, valamint harmadik és negyedik évfolyamának, 
továbbá az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását ellátó elsı és második évfolyam 
osztályainak összevonását a 2009/2010. tanévben. 
 
c.) A közgyőlés a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése alapján engedélyezi az Éltes Mátyás 
Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon logopédiai tagozata 3-4. évfolyamán, 
az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását ellátó iskolai intézményegység 1-2., 3., 5., 6. 
és 7. évfolyamán, az elıkészítı szakiskolai intézményegység 10. évfolyamán induló osztályokban, 
valamint két kollégiumi csoportban az átlaglétszámhoz képest alacsonyabb létszámú osztályok, 
csoportok indítását a 2009/2010. tanévben.  

 
3. Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, Biharkeresztes 
 
a.) Nappali rendszerő iskolai oktatás keretében indítandó osztályok száma: 

- gimnázium 9. évfolyam: 1 osztály, 
- gimnázium10-12. évfolyam: évfolyamonként 2 osztály, összesen 6 osztály, 
- szakközépiskola 9. évfolyam: 1 osztály, 
- szakiskola 9-10. évfolyam: évfolyamonként 1 osztály, összesen 2 osztály, 
- szakiskolai szakképzési évfolyam (1/11; 2/12): 

elméleti képzés esetén: évfolyamonként 1 osztály, összesen 2 osztály,  
gyakorlati képzés esetén: 11. évfolyamon 2 csoport, 12. évfolyamon 1 csoport, összesen: 3 csoport 
kezdi meg tanulmányait. 
 
- Kollégiumi csoportok száma: 2. 
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b.) A közgyőlés a közoktatási törvény 3. számú melléklete II. részének 7. pontjában foglaltak alapján a 
2009/2010. tanévben engedélyezi az intézmény 11. C osztályában gyakorlati képzésen a közoktatási 
törvény 3. számú melléklete I. részében meghatározottak szerint számított maximális létszám (12 fı) 
16%-kal (14 fı), a 12. C osztályban a maximális létszám 20%-kal (15 fı) történı túllépését, valamint a 
két kollégiumi csoportban az engedélyezett maximális tanulólétszám (27 fı) húsz százalékkal (30 fı) 
történı túllépését. 
 
c.) A közgyőlés a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése alapján engedélyezi az iskola gimnáziumi 
intézményegység 10., 11. és 12. évfolyam osztályaiban az átlaglétszámhoz képest alacsonyabb 
létszámú osztályok indítását a 2009/2010. tanévben.  
Az elsı szakképesítés megszerzésének biztosítása érdekében a közgyőlés engedélyezi a 12. C 
szakiskolai osztály az átlaglétszámhoz képest alacsonyabb létszámú indítását a 2009/2010. tanévben.  
 
4. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, Debrecen 
 
a.) Nappali rendszerő iskolai oktatás keretében indítandó osztályok száma: 

- párhuzamos mővészeti szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyamon, évfolyamonként 2-2 
osztály, összesen 8 osztály, 

- mővészeti szakközépiskolában szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés a  
9-12. évfolyamon, évfolyamonként 2-2 osztály, összesen 8 osztály, 17 tanulócsoport,  

- a 13. évfolyamon 2 osztály, 5 tanulócsoport, összesen 10 osztály, 22 tanulócsoport, 
- szakiskola szakképzési évfolyamon (III/13.) 1 tanulócsoport. 
- Kollégiumi csoportok száma 3, két 27 fıs és egy 26 fıs csoportlétszámmal. 

 
b.) A közgyőlés engedélyezi, hogy a 2009/2010. tanévben az intézmény a mővészeti szakközépiskolai 
szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésre kialakított csoportoknál a közoktatási törvény 3. 
számú melléklete I. részében meghatározott maximális létszámot (15 fı) túllépje a 9. a, 9. b, a 10. b, a 
11. a, 12.a, 12. b és 13. a osztályokban. A közgyőlés engedélyezi, hogy a megyei önkormányzat a 
közoktatási törvény 95/A. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a túllépés engedélyezése iránti 
kérelmet nyújtson be az oktatási hivatalhoz. 

 
c.) Az elsı szakképesítés megszerzésének biztosítása érdekében a közgyőlés engedélyezi a szakiskolai 
szakképzı évfolyam III/13. osztályának indítását a 2009/2010. tanévben, és hozzájárul a 13. b 
szakközépiskolai osztályban szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés alapján kialakított 
keramikus csoportnál, valamint a 11. b osztálynál a közoktatási törvény 3. számú melléklete I. 
részében meghatározott átlaglétszámhoz képest alacsonyabb létszámú csoport, osztály indításához. 
 
 
5. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 
 
• Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység 
a.) Általános iskolai tanulók részére indítandó osztályok száma 1-8. évfolyamon: 

1. évfolyam: 1 osztály 
2. évfolyam: 2 osztály 
3. évfolyam: 1 osztály 
4. évfolyam: 1 osztály 
5. évfolyam: 1 osztály 
6. évfolyam: 1 osztály 
7. évfolyam: 2 osztály 
8. évfolyam: 1 osztály 

összesen: 10 osztály. 
 
- Napközis csoportok száma: 3. 
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b.) A közgyőlés a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése alapján engedélyezi a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Dr. Kettesy Aladár Általános Iskolai intézményegység 
2. 5. és 7. évfolyamon induló osztályokban az átlaglétszámhoz képest alacsonyabb létszámú osztályok 
indítását a 2009/2010. tanévben.  
 
• Györffy István Kollégium intézményegység 
 
a.) Postakert u. 7. szám alatti feladat-ellátási helyen 12 kollégiumi csoport. 
 
b.) Lóverseny u. 3. szám alatti feladat-ellátási helyen 1-8. évfolyamon 4 kollégiumi csoport, 9-12. 

évfolyamon 4 kollégiumi csoport. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    a nevelési-oktatási intézmények igazgatói 
Határidı:   2009. június 5., a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak 
    értesítésére, 

2009. június 30., a fenntartói kérelemnek a közoktatási  
    feladatkörében eljáró Oktatási Hivatalhoz történı benyújtására. 
     
 
 
 
 
181/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdésében, valamint 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva 2009. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a biharkeresztesi Bocskai István 
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programját. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

Szabó András igazgató 
Határidı:   2009. június 10. 
 
 
 
182/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdésében, valamint 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva 2009. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a debreceni Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium pedagógiai programját. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

Tarsoly Andor igazgató 
Határidı:   2009. június 10. 
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183/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 1. sz. mellékletében, és az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 91. §-ára figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium - 
Lóverseny u. 3. szám alatti telephelyén - 9-14. évfolyamos tanulók kollégiumi ellátásához 4 
közalkalmazotti álláshelyet biztosít 2009. szeptember 1-jétıl. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

Tarsoly Andor igazgató 
Határidı:   2009. augusztus 31. 
 
 
 
184/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 2009. augusztus 1-jei hatállyal módosítja a 
150/2008. (I. 23.) MÖK határozatával elfogadott, az általa fenntartott közoktatási intézmények 
mőködésének a 2008-2012. évekre szóló önkormányzati közoktatási minıségirányítási programját a 
határozat mellékletében foglaltak szerint. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat megküldésére valamennyi megyei önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézmény vezetıjének, továbbá a szükséges intézkedések megtételére a módosított 
közoktatási minıségirányítási program végrehajtása érdekében. 

 

2. A közgyőlés felhívja a közoktatási intézmények vezetıit a szükséges intézkedések megtételére a 
módosított önkormányzati közoktatási minıségirányítási program alapján. 

 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    a közoktatási intézmények vezetıi 
Határidı: 2009. június 5. a határozat megküldésére, illetve folyamatos az 

intézkedések megtételére 2012. június 30-ig az 1. pontra 
vonatkozóan, 
2009. szeptember 30. a módosított intézményi minıségirányítási 
program fenntartói jóváhagyásra történı benyújtására, illetve 
folyamatos 2012. június 30-ig a 2. pontra vonatkozóan. 

 
Melléklet a 184/2009. (V. 29.) MÖK határozathoz 

 

 
A megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási 
programja (2008-2012) a következık szerint módosul: 
 
II. A megyei önkormányzat közoktatási intézményhálózata c. fejezet  
 
„A többcélú gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények” és „A középfokú nevelési-oktatási 
intézmények” alfejezetek helyébe a következı alfejezet lép: 
„Nevelési-oktatási intézmények 
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• Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 

Hajdúszoboszló  
• Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 

Hajdúböszörmény  
• Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Biharkeresztes 
• Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, Debrecen 
• Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, Debrecen” 

 
III. 3. Feladatok az egyes intézmények számára c. fejezet 
 
A „Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen” és a „Györffy István Középiskolai 
Kollégium, Debrecen” alfejezetek helyébe a következı alfejezet lép: 
 
„Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 
Az iskolai intézményegységre vonatkozóan: 

• A partnerek igényeinek megismerése, elvárásainak beépítése a nevelı-oktató munkába, 
folyamatos információcsere az elért eredményekrıl. A partneri elégedettség mérése során 
legalább 80%-os elégedettséget kell elérni a közvetlen partnerek körében. 

• Az intézményben tanuló integráltan nevelt sajátos nevelési igényő, súlyosan látássérült, 
valamint látássérült enyhe értelmi fogyatékos gyerekek esélyegyenlıségének megvalósítása 
érdekében új módszerek tanulmányozása, megismerése és alkalmazása ezen a területen. 

• A 2011/2012-es tanév végéig a tantárgyi mérések eredménye iskolai szinten 5-10 %-kal 
emelkedjen. 

• Minden tanévben az országos felmérések eredménye a vizsgált osztályokban érje el az 
országos átlagot. 

• A 8. osztályt végzett tanulók 100 %-ának továbbtanulása valamelyik oktatási intézménybe. 
• A 2011/2012-es tanév végére a szakellátottság 100 %-os mértékő biztosítása az általános 

iskolában. 
• Minden tanévben készítsen az intézmény vezetése az iskolát bemutató, népszerősítı 

kiadványt. 
 
A kollégiumi intézményegységre vonatkozóan: 
- A Postakert u. 7. sz. alatti feladat-ellátási helyen: 

• Tantárgyi gondozással, korrepetálással, felzárkóztatással és tehetséggondozással a 
bukásmentesség mellett minden tanévben fenn kell tartani – az érettségi és szakmai tárgyak 
figyelembevételével – a 4,0 feletti kollégiumi tantárgyi átlagot. 

• Tanévenként minden érettségizett tanuló tanuljon tovább felsıoktatási intézményben vagy 
szakképesítést nyújtó intézményben.  

• A kollégiumi könyvtár és az informatikai terem fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani, 
továbbra is biztosítani kell minden tanévben a 100 %-os kihasználási lehetıséget. 

• A partneri elégedettségmérések során legalább 75 %-os elismerést kell elérni a közvetlen 
partnerek körében. 

- A középfokú iskolai tanulókat a 2009/2010. tanévtıl ellátó Lóverseny u. 3. szám alatti feladat-ellátási 
helyen e tanulókra vonatkozóan a teljesítmény követelményeket a 2011/2012. tanév végre kell 
teljesíteni. 
- Az általános iskolai tanulók kollégiumi ellátásával kapcsolatban 2011/2012. tanév végéig a partneri 
elégedettségmérések során a szülık körében 75 %-os elismerést kell elérni.” 
 
A „Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Biharkeresztes alfejezet 
kiegészül a következı ponttal: 

• „A szakiskolai képzés a 2009/2010. tanévtıl bıvüljön ki az építészet szakmacsoportos 
oktatással.”  
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A fejezetben a „Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház, 
Debrecen” alfejezet címe a következıre módosul:  
„Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, Debrecen”.  
 
IV. Fenntartói minıségfejlesztési rendszer c. fejezet 
 
A 3. g.) alfejezet címe (A közoktatási intézményi vezetık munkájának fenntartói értékelése) a 
következıre változik:  
„A fenntartó által megbízott intézményvezetı munkájának fenntartói értékelése” 
 
A fejezet „Az értékelés gyakorisága” alcíme és annak tartalma törlésre kerül, helyébe a következı cím 
és tartalom kerül: 
 
„Az értékelés rendje: 
 
Az intézményvezetı egyéni teljesítményét az értékelési szempontok alapján egyéni értékelés keretében 
a fenntartó értékeli és meghatározza az egyéni elvárásokat, feladatokat. 
Az értékelés során minden egyes teljesítményértékelési szempontot vizsgálni, értékelni és pontozni kell 
a vonatkozó jogszabályok elıírásai alapján. 
 
Az egyes szempontok értékelésekor adható maximális pontszámok: 
a) kiemelkedı minısítés három pont, 
b) megfelelı minısítés kettı pont, 
c) kevéssé megfelelı minısítés egy pont,  
d) nem megfelelı minısítés 0 pont. 
 
A teljesítményértékelés eredményét a maximális pontszámnak a ténylegesen adott pontszámhoz 
viszonyított aránya alapján a következık szerint kell meghatározni: 
a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas, 
b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas, 
c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas, 
d) harminc százalék alatt alkalmatlan  
minısítést kap az intézményvezetı. 
 
Ettıl eltérıen az intézményvezetı alkalmatlan minısítést kap, ha legalább egy minısítési szempont 
értékelése nem megfelelı.  
 
A teljesítményértékelés alapján az intézményvezetı „kiválóan alkalmas”, „alkalmas”, „kevéssé 
alkalmas”, illetve „alkalmatlan minısítést kaphat.” 
 
V. Az intézményi önértékeléssel kapcsolatos fenntartói elvárások c. fejezet 
 
Az 1. pont 3. bekezdésének szövege a következıre módosul: 
„Az önértékelést a vonatkozó jogszabályok által elıírt gyakorisággal kell elvégezni.” 
 
A 3. pont 4. bekezdésének szövege a következıre módosul: 
„Az adott vezetı értékelését a vonatkozó jogszabályok által elıírt gyakorisággal kell elvégezni.” 
 
VI. Partner kapcsolatok. ágazati kapcsolatok c. fejezet 
 
A fejezet 11. pontja helyébe a következı szöveg lép: 
„11. A megyében mőködı szakképzési társulások,  
        különösen a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás” 
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1. sz. melléklet: 
 
A Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégiumra, valamint a Györffy István Középiskolai 
Kollégiumra vonatkozó adatok törlésre kerülnek, és az 1. számú melléklet a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumra vonatkozó adatokkal a következık szerint egészül ki: 
 

Az intézmény neve Intézményegységei 
Közoktatási alapfeladatai, 

alapfeladatonként a felvehetı 
legmagasabb gyermek-, tanulólétszám 

Dr. Kettesy Általános 
Iskola 

intézményegység 

Sajátos nevelési igényő gyengénlátó 
tanulók, valamint integráltan nevelt 
súlyosan látássérült (vak) tanulók és 
integráltan nevelt, tanulásban 
akadályozott (enyhe fokban értelmileg 
sérült) látássérült tanulók általános 
iskolai nevelése-oktatása. Maximális 
tanulólétszám: 104 fı. 
Integráltan nevelt ép intellektusú, 
tartósan beteg, a 2008/2009-es tanév 
elıtt beiskolázott tanulók általános 
iskolai nevelése-oktatása. Maximális 
tanulólétszám: 8 fı. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzati Általános 
Iskola és Kollégium 
4025 Debrecen, Postakert u. 
7. 

Györffy István 
Középiskolai Kollégium 

intézményegység 

9-12. évfolyamos tanulók, valamint 1-8. 
évfolyamos, sajátos nevelési igényő 
tanulók kollégiumi nevelése 
A felvehetı legmagasabb tanulólétszám: 
474 fı 

 
 
 
5. számú melléklet 
 
A Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégiumra, valamint a Györffy István Középiskolai 
Kollégiumra vonatkozó adatok törlésre kerülnek, és az 1. számú melléklet a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumra vonatkozó adatokkal a következık szerint egészül ki: 
 
 

Az ellenırzés, értékelés formája  
 

Az intézmény neve, címe 
 

Törvényességi 
ellenırzés 

 

Szakmai  
ellenırzés 

Igazgatói 
beszámoló 
bizottság 

elıtt 

 
Iskolaszéki 
beszámoló 

 
Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzati Általános Iskola 
és Kollégium 

4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
 

2010 2011 2010 

 
 
 

2012 
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185/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
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, a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában, 
valamint a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére vonatkozó 
megállapodás I. pontjában foglaltak alapján elfogadja a Pálfi István Szakképzés-szervezési 
Társulásnak – a határozat mellékletét képezı- alapító okiratát. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 10. 
 
 

Melléklet a 185/2009. (V. 29.) MÖK határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

A költségvetési szerv 
 
Neve: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
 
Rövid neve: 

 
Pálfi István TISZK 

 
Székhelye: 

 
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 

 
Jogszabályban meghatározott 
közfeladat: 
 
Alapítás éve: 

 
Szakképzési közszolgáltatás 
 
 
2008.  

 
Szakágazat szerinti besorolása: 841211 Oktatás igazgatása 

 
 

 
Alaptevékenysége 
(2009. december 31-éig): 
 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-éig): 

751958 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 
 
856000 Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex 
támogatása 
856091 Szakképzési és felnıttképzési támogatások 
856092 Munkaerı-piaci felnıttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és 
szabályozása 
841335 Foglalkoztatást elısegítı támogatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

 
Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 

841902 Központi költségvetési befizetések 
 
Kiegészítı tevékenysége: 

 
Nincs 
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Kisegítı és vállalkozási 
tevékenysége és ezek arányainak 
felsı határa a szerv kiadásaiban: 

 
Kisegítı, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat 

 
Irányító szerv neve, 
Székhelye: 

 
a Pálfi István TISZK Társulási Tanácsa 
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 

 
Mőködési területe: 

 
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe 

 
A költségvetési szervnek a 
költségvetési szervek jogállásáról 
szóló törvény szerinti besorolása: 

Szakképzési közszolgáltatást végzı önállóan mőködı, a 
költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából 
részjogkörő közintézmény  

 
Vezetıjének kinevezési, megbízási, 
választási rendje: 

 
A Társulási Tanács tagjai maguk közül minısített többséggel 
egy évre választják meg az elnököt. 
Az elnök személye évente rotációs sorrendben egy év elteltével 
változik. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony: 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján 

Alapítók: 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.) 

 
A Társulásban részt vevı 
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. ) 

 
Feladatellátást szolgáló vagyon: 

 
A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában álló, 
a feladatellátást szolgáló iroda helyiségek Hajdúszoboszló 6005 
hrsz. szerinti ingatlan területén; 
ingó vagyontárgyak, immateriális javak a mindenkori 
vagyonleltár szerint. 

 
Vagyon feletti rendelkezési jog: 

 
A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti 
meg. 
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Z á r a d é k: 
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát a Társulási Tanács  
2009. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. Az alapító okiratot a társult önkormányzatok képviselı-
testületei/közgyőlése az alábbi határozatok alapján jóváhagyták, képviseletükben a polgármesterek 
aláírásukkal hitelesítik. 

 
 
 

Önkormányzat neve Határozat száma Polgármester/közgyő-lés 
elnöke aláírása 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata   

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata   

Püspökladány Város Önkormányzata   

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat   

 
 
 
186/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított  
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 85. § (4) bekezdése és a 89/A. § (5) 
bekezdése alapján, a közoktatási törvény 85. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) közoktatási feladat-
ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervével (a továbbiakban: intézkedési terv) 
kapcsolatban a következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
Az intézkedési terv a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen 
tartalmazza a közoktatási intézkedési tervek jogszabály által elıírt kötelezı tartalmi elemeit, a 
Társulás által ellátott - óvodai, általános iskolai, alapfokú mővészetoktatási, pedagógiai szakszolgálati 
- közoktatási szolgáltatások kistérségi szintő, összehangolt, a kölcsönös együttmőködésen alapuló és 
költséghatékony megoldások alkalmazásával történı stratégiai fejlesztésének tervét, a kistérségi szintő 
közoktatási ellátás középtávú koncepcióját. 
 
Az intézkedési tervben a Társulás keretében nyújtott közoktatási szolgáltatások szakszerő elemzésén 
alapul a közoktatás-fejlesztés kistérségi célkitőzéseinek, feladatainak meghatározása. 
 
A Társulásban részt vevı települési önkormányzatok által közösen meghatározott közoktatási 
fejlesztési célok és feladatok, a közoktatási intézményhálózat mőködtetésével és fejlesztésével, illetve 
a közoktatási szolgáltatások biztosításával összefüggı célok és feladatok összhangban vannak a 
megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
A megjelölt célok és feladatok jól szolgálják a Társulás, valamint a Társulásban részt vevı települési 
önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségeinek teljesítését, a Társulás által fenntartott 
közoktatási intézmények szakmai tevékenységének fejlesztését, a nevelı-oktató munka tartalmi 
erısítését és elısegítik az intézmények hatékony mőködését.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 5. 
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187/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló módosított 1997. XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettsége 
alapján a 2008. évi gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló értékelést a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az értékelést küldje meg az Észak-alföldi Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 31. 
 
 
 

187/2009. (V. 29.) MÖK határozat melléklete 
 
 

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 
intézmények 2008. évi tevékenységének értékelése 

 
 

I. 
 
A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete 
 
A Komádi Gyermekotthon és a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon kivételével a hagyományos gyermekotthonok lakásotthonokká alakultak 
át. Fenti intézmények részére a mőködést engedélyezı szerv az egyes szociális tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 29. § (5) bekezdése 
alapján 2012. december 31-ig érvényes ideiglenes mőködési engedélyt adott ki, mivel mőködésük 
ellátási érdekbıl indokolt. A határidıig az intézmények kiváltását meg kell valósítani. 
A kiváltás a gyermekvédelmi koncepcióban meghatározott határidıre nem tartható, melynek oka a 
megyei önkormányzat forrásainak jelentıs elvonása, valamint az, hogy a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium a kiváltásokat támogató pályázatok kiírását átmenetileg szünetelteti. 
A Komádi Gyermekotthonban átadott 2 korszerő lakásotthon magas technikai színvonalon került 
megépítésre, a gyermekekhez rendelt szakmai létszám megfelel a hatályos jogszabályoknak, továbbá a 
fenntartó jelentıs ráfordítást biztosított a tárgyi feltételek kialakításához. 
A kiváltás II. ütemében egy 48 fıre tervezett gyermekotthon kerülne kialakításra, melyet a megyei 
önkormányzat pályázatok benyújtásával tervez megvalósítani.  
 
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok befogadó otthona, ahol az ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermekeket fogadják, továbbra sem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl 
szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 124.§ (8) bekezdésének. 
Ebbıl eredıen az otthon jogszabályok szerinti átépítése, valamint a férıhelyszám bıvítése szükséges. 
 
A berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon speciális gyermekotthona 2008. márciusában két 
lakásotthoni egységgel kezdte meg mőködését. A harmadik egység az év közepén 2008. júliusa óta 
fogadja a súlyos pszichés zavarban szenvedı gyermekeket. 
 
2008-ban a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
férıhelyeinek csökkentését hajtotta végre a fenntartó. A gyermekotthon férıhely-kihasználtsága az 
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utóbbi években folyamatosan csökkent, ezért a 40 férıhely 32 férıhelyre történı csökkentése az 
intézmény gazdaságosabb kihasználását eredményezte. 
 
A Hajdúsági Lakásotthonok a Hajdúnánás, Jókai u. 22. szám alatt mőködı 8 férıhelyes lakásotthona a 
hatékonyabb mőködés érdekében került átalakításra. A ház hasznos alapterületét megnövelve további 
2 fı (összesen 10 fı) gyermek számára biztosítottak férıhelyet. Az intézmény szakmai programjának 
módosítása után a 10 férıhelyre szóló mőködési engedély kérelmezhetı. 
 
Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 88 férıhelyen 
biztosít teljes körő ellátást a különleges szükséglető gyermekek számára. 
Oktatásuk az intézmény általános iskolájában valósul meg. Az intézmény férıhely kihasználtsága 
magas, mivel a különleges szükséglető gyermekek létszáma évrıl-évre nı. 
 
A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál a megbízott igazgató 2008. áprilisáig látta el a vezetıi 
feladatokat. 2008. május 1. óta kinevezett magasabb vezetı irányítja a szakszolgálatot. 
Az intézmény szervezeti átalakításon ment keresztül, racionalizálták a szakszolgálat mőködését, 
továbbá új feladatot látnak el a nevelıszülıi területi koordinátorok. Ilyen módon a nevelıszülıi 
hálózat jobban ellenırizhetı, áttekinthetıbb a rendszer. 
Az egyes osztályok munkáját is a pályáztatások útján kinevezett vezetık irányítják. 
A szakszolgáltatási feladatokat hatékonyabban látják el, szakmai segítséget nyújtanak a 
gyermekotthonoknak. 
2008-ban a nevelıszülıi hálózat további bıvítésre került, jelenleg 263 nevelıszülı 799 férıhelyen 
nevelhet gyermekeket. A nevelıszülık képzése folyamatos, cél a továbbiakban is a nevelıszülık 
számának emelése, új férıhelyek létesítése. 
 
Az állami gondoskodásból 1998. elıtt nagykorúságuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának 
támogatása pályázat évek óta folyamatosan kerül benyújtásra, melyhez 2008-ban a szakminisztérium 
2 500 000 Ft támogatást, a megyei önkormányzat 1 346 000 Ft saját forrást biztosított, 4 fiatal számára 
nyújtva lehetıséget otthonuk kialakításához. 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati támogatást nyújtott a Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonok a Debrecen-Józsa Pitypang u. 7., Debrecen Kosárfonó u. 30., Debrecen Békés u. 9. 
számú lakásotthonainak belsı bútorozásához. Összesen 3 600 000 Ft értékben, az egyes lakásotthonok 
igényeit kielégítı beépített bútor került átadásra. 
 
Összegzés 
 
A gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedı gyermekek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
gyermekvédelmi intézményeiben 2008. évben is megfelelı színvonalú ellátásban részesültek. 
Az állami normatív támogatás csökkenése ellenében a szakemberek törekedtek a szolgáltatások 
színvonalának szinten tartására, a szakmai feladatellátás, a nevelıi munka színvonalának emelésére, 
valamint a gyermekek számára változatos és értékes programok megszervezésére. 
 
A fenntartó önkormányzat biztosította az ellátásokhoz a szükséges forrásokat, kiemelten támogatta a 
gyermekek szabadidıs programjait. A gyermekvédelmi intézmények és a nevelıszülıi hálózat részére 
gyermeknapi és karácsonyi ünnepség megszervezésével gondoskodott a közös élményekrıl. 
 

1. Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 

A 2008. év legfontosabb célkitőzése a gyermekotthon teljes kiváltásának befejezése volt. Mindez a 3 x 
8 férıhelyes – súlyos disszociális tüneteket mutató, valamint a súlyos pszichés problémákkal (kivéve a 
pszichiátriai jellegő vezetı tünettel) rendelkezı fiúgyermekeket befogadó – speciális gyermekotthon 
létrehozásával valósult meg.  



2009/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 713. 

2008. márciusában kezdte meg mőködését a Bogáncs és a Vackor lakásotthon és 2008. júliusában a 
Galagonya lakásotthon. 
 
A gyermekotthon mőködési engedélye az I. és II. számú szakmai egységben határozatlan idıre szól, a 
speciális gyermekotthonban 2010. augusztus 31-ig határozott idıre került kiadásra.  
 
Engedélyezett férıhelyszám: 120 fı 
Lakásotthoni férıhely: 96 fı 
Kihasználtság: 98 % 
Speciális lakásotthoni férıhely: 24 fı 
Kihasználtság: 85 % 
 
Korcsoportok szerinti megoszlása, nemenként 
 

Átmeneti 

nevelt 

Tartós nevelt Ideiglenesen 

elhelyezett 

Utógondozói 

ellátott 

Korosztály 

Fiú lány fiú Lány Fiú Lány fiú lány 

Össz: 

0-3 év - - - - - - - - - 

4-6 év 7 3 - - - - - - 10 

7-10 év 11 7 - - - - - - 18 

11-14 év 24 7 - - 1 2 - - 34 

15-18 év 22 14 - - - 1 - - 37 

Utógondozói ellátott - - - - - - 8 2 10 

Összesen 64 31 - - 1 3 8 2 109 

Összesbıl lány  31  -  3  2 36 

Összesbıl fiú 64 - - - 1 - 8 - 73 

 
Tendenciák 
 
Nem volt zökkenımentes a szolgáltatás megindítása, a különbözı gondozási helyrıl idekerült fiúk 
nehezen fogadták el helyzetüket és egymást, valamint az itt dolgozó felnıtteket. A terápiás 
foglalkozások, a rengeteg közös élményen alapuló program, kirándulás segített a közösségalakításban.  
A normál lakásotthonokba 38 fı érkezett. Szülıtıl, vérszerinti családból 29 fı, 3 fı más 
gyermekotthonból, 4 fı nevelıszülıtıl és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Javítóintézetébıl 2 
fı. A beilleszkedésük nem minden esetben volt könnyő. Valószínősíthetı ok, hogy késın kerültek a 
szakellátás rendszerébe. Több esetben deviáns magatartású gyermeket, fiatalt kellett beilleszteni egy 
már jól összeszokott kis csoportba.  
12 gyermek került haza a vérszerinti családjába, 4 fı más gyermekotthonba került áthelyezésre, 3 fı a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Javítóintézetbe lett elhelyezve, 1 fı elhunyt. 2008-ban 9 fı vált 
nagykorúvá, közülük 6 fı nagykorúvá válása után kiköltözött, megkezdte önálló életét. 3 fı 
utógondozói ellátott lett, ık nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat. A kiköltözık közül 2 fı kért 
utógondozást.  
Decemberben 10 fı vette igénybe az utógondozói ellátást, közülük mindenki nappali tagozaton 
folytatja tanulmányait középiskolákban.  
A speciális lakásotthonokban igen magas volt a szökések száma. November óta ez a mutató 
számottevıen csökkent. Javította az arányt, hogy 2 olyan gyermeknek megszőnt az átmeneti nevelése, 
akik szinte folyamatosan távol voltak. Mostanra sikerült néhányuknak beilleszkedni, a terápiás 
foglalkozásokon aktívan részt vesznek. Tanulmányi munkára is sikerült ösztönözni ıket. 
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Eredménynek tekinthetı, hogy vannak olyan fiúk, akik az elızı gondozási helyükrıl szinte állandóan 
engedély nélkül voltak távol, s itt sikerült megtartani ıket, ahol jól érzik magukat.  
 
Szakmai létszámok 
 
A szakmai létszám megfelel a Rendelet elıírásainak. 
A speciális gyermekotthon szakmai vezetıje év közben munkahelyet változtatott, jelenleg az 
intézmény igazgatóhelyettese látja el az intézményi egység szakmai vezetését és a gyámi feladatokat. 
A speciális gyermekotthonban a jelenleg mőködı szakemberek képesek kezelni a gyermekek mentális 
állapotából adódó problémákat. A cél az, hogy megfelelı munkakörülmények között a dolgozók 
számára mentálhigiénés segítséget nyújtva tartós munkavégzéssel lássák el a feladatokat, így 
biztosítva az állandóságot a neveltek számára. 
 
Változások a személyi, tárgyi feltételekben 
 
A lakásotthonok tárgyi és személyi feltételei megfelelıek. A normál lakásotthonokban az elhelyezés 
feltételei javultak, a szakmai munka jó színvonalú. Növekedett a házak önállósága, az egyéni arculat 
kialakult. Hatékonyabb szakmai munka érzékelhetı azokon a helyeken, ahol kialakult a csoportok 
állandósága. 
A legnagyobb változást a speciális gyermekotthon mőködésének kezdete jelentette. A dolgozók már 
január 1-jétıl elméleti és gyakorlati felkészítésben vettek részt. A lakásotthoni munka beindulása után 
is igyekeztek folyamatossá tenni a mentálhigiénés, a kiégés elleni támogatást és a konfliktuskezelı 
készségek kialakítását, hiszen a dolgozóknak nagymértékő pszichés megterhelés mellett kell a 
mindennapi feladataikat végezniük. Magas volt a személyi fluktuáció. Cél a megfelelı szakemberek 
kiválasztásával az állandó szakembergárda kialakítása. A terápiás foglalkozásokat a gyermekek 
igényeinek megfelelıen alakítják.  
A Vackor lakásotthonban vizesedés jelei mutatkoztak a falakon. Év végére már második alkalommal 
kellett a fürdıszobát és környezetét megbontani. Az építık hibáiból adódott problémák elhárítása 
folyamatban van.  
A biztonsági elkülönítıben figyelı kamera került elhelyezésre az esetlegesen elhelyezett gyermek 
biztonsága érdekében.  
İsszel megtörtént a központi irányítás épületében és a speciális gyermekotthonban a csapadékvíz 
elvezetése, tavasztól már a speciális gyermekotthon udvarán növényeket is lehet telepíteni. Tervezik 
egy szalonnasütı hely kialakítását és egy udvari pingpong-asztal felállítását. İsszel elkészült a 
bitumenes labdarúgópálya a speciális gyermekotthon szomszédságában, melyhez a fenntartó 
biztosította a szükséges forrásokat. 
Tárgyi feltételeik folyamatosan javultak, a berendezési és felszerelési tárgyak gyarapodtak. Több 
lakásotthonban újra cserélték a mosógépet, hőtıt, fagyasztót, televíziót, kanapét. Szükség szerint 
újították fel a textíliákat, ügyelve a formák és színek harmóniájára.  
Fokozott figyelmet fordítanak az állagmegóvásra. A javítási, festési munkálatokat szükség szerint 
végezték. A Kikelet, Micimackó, Gyöngyvirág és Vadrózsa lakásotthonokban a teljes lakásotthon 
átfestésére, a többi lakásotthonban részleges festésre került sor. A Gyöngyvirág lakásotthonban 
megtörtént a nyílászárók cseréje, ami az energia-megtakarítás szempontjából nagyon fontos. A 
Micimackó lakásotthonban 2 ablakot sikerült kicserélni. Burkolási munkát végeztek a Napsugár, 
Százszorszép, Vadrózsa és Pinokkió lakásotthonokban. A Kikelet és Tüskevár lakásotthonokban a 
lépcsıház lambériázását egészítették ki. 
A speciális lakásotthonokban érzékelhetı a fokozott igénybevétel. Beköltözés elıtt megtörtént a 
nyílászárók cseréje. Az ajtófélfák acéltokosak, de az ajtók nem megfelelı minıségőek. 
Minden lakásotthonban nagy gondot fordítanak az udvarok rendben tartására. Folyamatosan ültettek 
fákat, virágokat, amit nagy szeretettel ápolnak a gyerekek is.  
 
A házak biztonságos mőködéséhez biztosított ellátmány, 29 000 Ft/fı/hónap elegendınek bizonyult. 
Az étkezési norma 420 Ft-ról 480 Ft-ra emelkedett, míg a ruházati norma 4 000 Ft-ról 3 000 Ft-ra 
csökkent. A ruházatra fordítható összeg is elegendınek bizonyult, mert a patronálóktól kapott 
ajándékruhákkal a gyermekek óvni tudják az iskolai és a márkásabb ruháikat. 
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A speciális lakásotthonban az ellátmány magasabb, jelenleg 34 000 Ft/hó/fı. A kötött felhasználású 
norma (étkezés, ruházat, intézményi textília) azonos, az egyéb célra felhasználható összeg magasabb. 
A különbség abból adódik, hogy a terápiás célú és az egyéb szabadidıs tevékenységeket is 
folyamatosan tervezni kell, az ezekbıl eredı költségek pedig magasabbak. Ezekben a 
lakásotthonokban az épület és a berendezési tárgyak nagyobb igénybevételnek vannak kitéve.  
A zsebpénz teljes összege minden gyermek számára biztosított. A gyermekek részére jutalom-
zsebpénz nyújtására is volt lehetıség.  
 
A 8 normál lakásotthonból 4 lakásotthonban nem történt személyi változás. 2 lakásotthonban 1-1 
gyermekfelügyelı személye változott, de ez nem okozott nehézséget a gondozásban. A 
lakásotthonokban megfelelı színvonalú szakmai munka folyik.  
 
Az egészségügyi ellátás megfelelı. A gyermekorvos hetente 2 alkalommal rendel, a többi napon 
Berettyóújfaluban, a gyermekrendelıben látják el a gyermekeket. A Debrecenbıl érkezı pszichiáter 
kéthetente vizsgálja a speciális gyermekotthonban elhelyezett fiúgyermekeket.  
 
Az intézmény az elsı szakma megszerzéséig minden gondozott számára biztosítja a tanszert, 
taneszközt. A normál lakásotthonokból két fı, a speciális gyermekotthonból 12 fı magántanuló. İket 
fejlesztıpedagógusok készítik fel a vizsgákra.  
 
Továbbra is nagy gondot fordítanak arra, hogy évente legyenek olyan rendezvények, ahol minden 
gyerek és felnıtt részt vehessen. 
2008-ban ilyen rendezvény volt: a farsang, a gyermeknap, az ıszköszöntı és a focigála. 
 
A vezetıség folyamatosan értékelte a lakásotthonok munkáját. A legjobbak kirándulásait az intézmény 
is támogatta. Májusban patronálók segítségével 20 fı üdült a Balatonnál. A Segítı Kezek Alapítvány 
támogatásával Budapestre, Debrecenbe, a Hortobágyra kirándultak a gyerekek. 9 gyerek üdülhetett 
Hollandiában. A lakásotthoni szakembereknek lehetısége volt arra, hogy 1 napos kirándulást 
szervezzenek csapatépítés céljából. Szeptemberben a 45 dolgozó szakmai kiránduláson vett részt 
Szarvason és Gyulán.  
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
Az éves ellenırzést az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
2008. november 6-án és november 18-án végezte. Az elıírások szerinti részletes vizsgálat kevés 
hiányosságot állapított meg, fıleg a dokumentumok vezetése területen. A vezetık intézkedési tervet 
készítettek a speciális gyermekotthonban folyó szakmai tevékenység fejlesztésére, újabb terápiás 
foglalkozásokat építenek be a szakmai programba. Az AVP Hungary Közhasznú Egyesület 
irányításával tréningsorozatot terveznek az itt élı gyermekek számára, melynek célja, hogy a 
gyermekek komplex problémájának megfelelı problémamegoldó technikákat kapjanak. A magas 
fluktuáció csökkentésére törekednek. 
A dolgozók számára is szerveznek AVP tréninget, amely a szemléletüket formálja, s új 
alternatívákkal, módszerekkel segíti a munkavégzést. A tréningek mellett folyamatos az 
esetmegbeszélés, szupervízió.  
Legfontosabb célkitőzés a feladatok pontos körülhatárolása, a gyerekekkel kapcsolatos célkitőzések 
egyénenkénti adaptációja.  
Kiemelt feladat, hogy a speciális gyermekotthonnak kinevezett vezetıje legyen. A vezetés keresi a 
megfelelı szakembert a gyermekotthon irányítására, addig az igazgató helyettes látja el a gyámi 
feladatokat.  
 
Az intézmény 2008-ban részben önállóan gazdálkodó és részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv 
lett. Az egyes gazdálkodási feladatokat a fenntartó Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el.  



716. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 

A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
Hosszú távú cél: az Arany János Gyermekotthon biztonságos és hatékony szakmai és gazdasági 
mőködtetése. Éveken át törekedtek arra, hogy minden lakásotthon egyéni arculattal rendelkezzen, s az 
neveltek szükségleteihez igazodó profilt alakítson ki. Ezt a normál lakásotthonokban sikerült elérni. A 
jó szakmai munka színvonalát fenn kell tartani.  
A speciális gyermekotthonban az állandó szakmai csoportok kialakítására törekszenek. A megfelelı 
pedagógiai és terápiás módszerek bevezetésén dolgoznak, újabb és újabb terápiás lehetıségek 
beépítését tervezik. 
Cél, a Gyermekotthoni Mikroszkóp újság megjelentetése évente 5 alkalommal. A legjobban mőködı 
közösségeket továbbra is jutalmazással ösztönzik.  
Cél továbbá az átgondolt, következetes gazdálkodás, valamint az intézmény mőködésének megfelelı 
színvonalon történı biztosítása. 
 
Civil szervezetekkel történı együttmőködés 
 
- Segítı Kezek Alapítvány - az intézmény saját alapítványa, szabadidıs programok szervezését és 

bonyolítását látja el. 
- 7211NE Eefde Hollandia – gyermeküdültetést biztosítanak évente két alkalommal. 
- Bihari Állami Gondozottak Egyesülete - nagykorú fiatalok életkezdéséhez, valamint 

sportrendezvényekhez nyújtanak támogatást. 
- AVP Közhasznú Egyesület – tréningsorozatot szerveznek a gyermekotthonban élı gyermekek 

részére az erıszakos magatartás leküzdésére, továbbá felnıttek részére új alternatívákat nyújtanak 
a munkavégzéshez. 

 
Az általánosan romló gazdasági helyzetben a civil kapcsolatok bıvítése nehezen valósítható meg. 
 
 
 
2. Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
Hajdúböszörmény 
 
A megyei önkormányzat többcélú feladatot ellátó intézményének gyermekotthoni egysége 2008-ban 
nem került kiváltásra, ezért az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala 2012. december 31-ig ideiglenes mőködési engedélyt adott az intézmény számára.  
Az intézmény 2 lakásotthonának mőködési engedélye határozatlan idıre szól. 
 
Engedélyezett férıhelyszám: 32 fı. 
Lakásotthoni férıhely: 16 fı 
Kihasználtság: 86,61 % .(2008. januárjától szeptemberig) 
Kihasználtság: 100 % (2008. szeptemberétıl december 31-ig 33 fı tartózkodott a 32 férıhelyen)  
 
Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként 
 

Átmeneti 

nevelt 
Tartós nevelt 

Ideiglenesen 

elhelyezett 

Utógondozói 

ellátott Korosztály 

Fiú lány fiú Lány Fiú Lány fiú lány 

Össz: 

0-3 év          

4-6 év 3 1       4 

7-10 év 1 1 1      3 

11-14 év 6 1  1     8 
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Átmeneti 

nevelt 
Tartós nevelt 

Ideiglenesen 

elhelyezett 

Utógondozói 

ellátott Korosztály 

Fiú lány fiú Lány Fiú Lány fiú lány 

Össz: 

15-18 év 4 2 1      7 

Utógondozói ellátott       1 10 11 

Összesen 14 5 2 1   1 10 33 

Összesbıl lány - 5 - 1   - 10 16 

Összesbıl fiú 14 - 2    1 - 17 

 
Tendenciák 
 
Az elızı években tapasztaltaktól eltérıen a 2008-as évben újonnan érkezı gyermekek alacsony 
életkorúak, a 4-10 éves korosztály a gyermekotthoni létszám 21,2 %-át teszi ki, míg korábban inkább 
az volt a jellemzı, hogy viszonylag magasabb életkorban (15-17 évesen) kerültek be a gyermekek, 
akik néhány éven belül az utógondozói létszámot emelték. 
A táblázatból kitőnik, hogy a 11-14 éves és a 15-18 éves korosztály, összesen 15 fı jelenti a 
gyermekotthoni létszám 45,4 %-át. Az utógondozói ellátottak létszáma továbbra is magas, 11 fı, 
vagyis 33,3 %. Ennek oka, hogy a gondozottak értelmükben akadályozottak, s így nagykorúságukat 
követıen önálló életvezetésre képtelenek, rendszerint cselekvıképességet korlátozó, vagy kizáró 
gondnokság alá kerülnek.  
A családba történı visszagondozás csak kivételesen ritka esetben eredményes, ezért a fiatalok 
tankötelezettségük teljesítését, illetve szakiskolai tanulmányaik befejezését követıen más szociális 
bentlakásos intézménybe kerülnek elhelyezésre. A szociális bentlakásos intézmények rendszerint üres 
férıhely hiányában nem tudják azonnal fogadni a fiatal felnıtteket, gyakran még évek múltán sem. 
Mindezek következtében a korábbi évekhez hasonlóan várhatóan emelkedni fog a tanulmányait 
befejezett, és 18. életévét betöltött fiatal felnıttek száma, akik utógondozói ellátást igényelve a Gyvt. 
értelmében legfeljebb 24 éves korukig tartózkodhatnak a gyermekotthonban.  
2008. év során a 11 fı utógondozói ellátásban részesülı fiatalból 3 fı fejezte be szakiskolai 
tanulmányait. Közülük 1 fı a Hajdúböszörményi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonába jár, míg 2 
fı súlyos fokban értelmi sérült délelıtti foglalkoztatását a Titusz Támogató Szolgálat biztosította. 
Mivel a támogató szolgálat 2008. december 31. napjával megszőnt, 2009. év során a neveltek egész 
napos felügyeletérıl a gyermekotthonnak kell gondoskodnia. 
Nehézséget okozott a gyermekotthoni ellátásban az a tény, hogy pszichiátriai vezetı  
tünet-együttessel egy speciális szükséglető gyermek gondozását látta el a gyermekotthon, aki 
magántanulóként teljesítette tankötelezettségét, így a délelıtt folyamán az ı felügyeletérıl is 
gondoskodni kellett. Szakmai szempontból rendkívüli nehézséget jelentett a súlyos fokban értelmi 
sérültek, valamint a speciális (egyben különleges) szükséglető gyermek együttes felügyelete. (2009. 
01. 26-án a speciális szükséglető gyermek, gondozási hely változtatással Debrecen Megyei Jogú Város 
Fogyatékosokat Ellátó Intézményébe került.) 
 
Az utógondozói ellátottak további intézményi elhelyezése nagyrészt civil vagy egyházi fenntartású 
szociális intézményekbe történt az elmúlt években, ezért kiemelt feladat az ezen intézményekkel való 
konstruktív, jó kapcsolat kialakítása és fenntartása.  
 
Szakmai létszámok 
 
A szakmai létszám megfelel a Rendeletben meghatározott szakmai létszámminimumnak.  

2008. június 1-jétıl a tartósan lecsökkent gyermeklétszám miatt 1 csoport a közgyőlés 147/2008. (V. 
30.) MÖK határozatával megszüntetésre került. A csoporthoz tartozó szakmai létszám összesen 4 fı 
volt. A fenntartó a szolgáltatások valamennyi szegmensére vonatkozóan a racionális gazdálkodást 
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irányozta elı, ezért a jelenleg GYES-en, illetve GYED-en lévı 2 fı nevelıtanárt nem helyettesítik, 
valamint 2 fı gyermekfelügyelıi álláshely nem került feltöltésre.  

A szakmai vezetı óvoda és szociálpedagógus végzettséggel, valamint pedagógus és szociális 
szakvizsgával, a pszichológus szakpszichológusi diplomával rendelkezik, a családgondozó 
szociálpedagógus, a növendékügyi elıadó szociális igazgatás szakon szerzett szakirányú diplomát. A 
fejlesztı pedagógus tanítói diplomával rendelkezik, valamint szakvizsgázott mentálhigiénikus, 
gyógypedagógiai diplomájának megszerzése folyamatban van. 
A nevelık pedagógus (tanító, óvodapedagógus), illetve szociálpedagógus alapdiplomával 
rendelkeznek. A gyermekfelügyelık dajka illetve gyermek és ifjúsági felügyelı, a gyermekvédelmi 
asszisztensek felsıfokú gyógypedagógiai asszisztens végzettségőek.  
A gyermekek egészségügyi ellátását az iskolaorvosi valamint védınıi szolgálat és a kollégium 
szolgáltatás biztosítja, ahol 1 fı ápolónı fı állásban látja el az egészségügyi feladatokat, illetve a 
háziorvosi szolgálat áll rendelkezésre egészségügyi probléma esetén. 
 
Változások a személyi, tárgyi feltételekben: 

A gyermekotthoni csoportok és lakásotthonok 2008. szeptemberétıl elnevezést kaptak:  
1. csoport – Futrinka csoport 
2. csoport – Pumukli csoport 
3. csoport - megszőnt 
4. csoport – Borostyán lakásotthon 
5. csoport – Vadrózsa lakásotthon 
 
A gyermekotthon tárgyi feltételei a 2008-as év során az intézményi költségvetés kereteihez mérten 
fejlıdtek. 
A Futrinka (1.) és Pumukli (2.) csoportban (gyermekotthoni szinten elhelyezett csoportok) 
párhuzamosan ugyanazok a fejlesztések valósultak meg. 
Mindkét csoport, valamint a gyermekotthoni szint folyosója és közös elıterének javító festése a nyár 
folyamán megtörtént, így a tanévet felfrissült, szép környezetben kezdhették meg a gyerekek, ahol a 
tanulási tevékenységhez és a szabadidıs foglalkozások megtartásához szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosítottak. 
Az intézmény saját forrásainak felhasználásával megvalósult mindkét lakásotthon külsı 
homlokzatának teljes hıszigetelését, a bejárati teraszok új burkolattal történı ellátását, valamint a még 
régi nyílászárók mőanyag nyílászárókra történı cseréje. A munkálatok 2008. április végére teljes 
egészében befejezıdtek. A beruházást az indokolta, hogy az épületegyüttes régi, korszerőtlen 
építészeti eljárásokkal került megépítésre, így az energiafelhasználás igen magas volt a 
lakásotthonokban.  
2008. decemberében mindkét lakásotthon konyhai felszereltsége tovább korszerősödött, a még 
hiányzó konyhai eszközök mellett egy-egy új elektromos tőzhelyt vásároltak, valamint a Borostyán 
lakásotthon új mosógépet és hőtıszekrényt kapott.  
A lakásotthonokban a házimunkákat továbbra is a közösen készített beosztás alapján végzik a fiatalok, 
mely egyéni képességeik fejlıdésére rendkívül jó hatással van (pl. önállóság, szocializáció, 
eszközhasználat, belsı igényesség kialakítása). A lakásotthonokban az önálló csoportgazdálkodás 
bevezetéséhez a tárgyi feltételek teljes mértékben adottak. 
A lakásotthon elıkertjében kialakított szabadtüző fızıhelyet rendszeresen használják bográcsozáshoz, 
gyakran a gyermekotthoni szinten elhelyezett gyerekekkel és kollégákkal együtt. Mindez jó alkalmat 
kínál a gyermekotthoni kollektíva, és a gyermekcsoportok közösségi megerısítéséhez. 
A gyermekotthoni szinten lévı két csoport elhelyezési feltételei megfelelıek, az ellátás színvonala 
nem romlott.  
 
2008-ban a gyerekek teljes körő ellátását a törvényi elıírásoknak megfelelıen biztosítani tudták. A 
gyerekek ruházatására 2008. évben 3 600 Ft /fı/hó állt rendelkezésre, mely megfelel a Rendeletben 
elıírtaknak. A gyerekek ruházatát adományokból is kiegészítik, mivel állapotukból adódóan nem 
képesek oly mértékben gondot fordítani a ruhanemők épségének megırzésére, mint egészséges 
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társaik. A gyerekek textíliával történı ellátása biztosított, azonban a dekorációs textíliákat nem minden 
esetben van lehetıség megvásárolni. 
A napi ötszöri étkeztetést az intézmény konyhája látja el, az étkezési norma 2008. évben bruttó 480 Ft 
/fı volt.  
 
Az év végén 100 000 Ft-értékben játékokat, sporteszközöket, és technikai készülékeket vásároltak a 
csoportoknak. 
Köszönettel fogadták a megyei karácsonyi ünnepségen átadott Scholl lábbeliket, melyet a gyerekek 
különösen nagy becsben tartanak. 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által lefolytatott éves 
ellenırzés megállapításai alapján a következı intézkedéseket tették: 
 
A Futrinka (1.) csoportban dolgozó 2 fı helyettesítı dolgozó adatait a személyes gondoskodást végzı 
személyek adatainak mőködési nyilvántartásáról szóló módosított 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1. 
§ (1) bekezdése alapján mőködési nyilvántartásba vették. 
Az ellenırzés során megállapítást nyert, hogy a gyermekotthonban elhelyezett gyerekek teljes körő 
ellátása, nevelése, gondozása a jelenleg adott személyi és tárgyi feltételek között megfelelıen 
biztosított.  
A hagyományos elhelyezési formában mőködı két gyermekotthoni csoport kiváltása a szakmai 
szempontok és a jogszabályi elıírások alapján indokolt. 
 
A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
Az elızı évben megfogalmazott céloknak megfelelıen kiemelt feladat a gyermekotthoni szinten 
hagyományos körülmények között elhelyezett Futrinka és Pumukli csoportok lakásotthoni kiváltása. 
Pályázatok hiányában az átalakítás megkezdése késıbb valósulhat meg. 
A megvalósítás megkezdéséig, a gyermekotthoni szinten elhelyezett gyerekek körülményeinek 
folyamatos javítása, szinten tartása, harmonikus személyiségfejlıdésük elérése érdekében a szükséges 
tárgyi és személyi feltételek biztosítása a feladat. 
A teljes kiváltással párhuzamosan két, már meglévı lakásotthon akadálymentesítését, a főtés, az 
elektromos áram és vízhálózat korszerősítését, a vizesblokkok és a hátsó teraszok burkolatának 
felújítását, a tetıszerkezet teljes cseréjét el kell végezni.  
 
A két új lakásotthon megépítése a megyei önkormányzat tulajdonában lévı telken kerülhet tervezésre, 
a már meglévı lakásotthonokkal szemben ikerházas formában. A rendelkezésre álló telek 
közmővesített: gáz, víz, szennyvíz, úthálózat, villany, rendelkezésre áll.  
Költséghatékonysági szempontok figyelembevétele, valamint az oktatási intézmény közelsége is 
indokolja a gyermekek a fenntartó saját telkén történı elhelyezését, mivel a városban a 
tömegközlekedés nem biztosítja az iskolába történı eljutást, valamint a jelenleg már mőködı 
lakásotthonokat a környék lakossága elfogadta. 
A telek nagysága lehetıséget biztosít az egészséges életmód megszervezéséhez, játszókert, pihenıkert 
és kertészeti munkára alkalmas terület egyaránt kialakítható. 
Továbbra is gondot fordítanak az integráció minél szélesebb körben történı megvalósítására.  
 
Civil szervezetekkel történı együttmőködés 
 
Évek óta több civil szervezettel, - a Gyermekeinkért Egyesület, Szivárványház Reformátusok 
Fogyatékos Otthona és Támogató Szolgálat, Segítséggel Élık Otthona – alakítottak ki jól mőködı 
kapcsolatot. 
Az együttmőködés alapja egyrészt az intézményben utógondozói ellátásban részesülı gondozottak 
további elhelyezése, másrészt szakmai tapasztalatcserét, közös rendezvények bonyolítását, vagy éppen 
egymás rendezvényein meghívott vendégekként való részvételt jelent. 
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A Segítséggel Élık Otthonából rendszeresen járnak vissza a volt gondozottak látogatóba.  
A Gyermekeinkért Egyesület által szervezett nyári üdüléshez eddig minden évben csatlakoztak egy 
kisebb létszámmal (5 fı), melynek során az ismeretségbıl lassan barátság alakul ki a résztvevık 
között. 
 
 
 
3. Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Hajdúszoboszló 
 
Az intézmény gyermekotthoni egysége különleges szükséglető, enyhe fokban értelmileg sérült 
gyermekek részére nyújt otthont nyújtó ellátást, lakásotthoni elhelyezésben. 
Az intézmény mőködési engedélyének hatálya határozatlan idıre szól. 
 
Engedélyezett férıhelyszám: 88 fı 
Kihasználtság: 102 % 
 
Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként: 
 

Átmeneti 

nevelt 
Tartós nevelt 

Ideiglenesen 

elhelyezett 

Utógondozói 

ellátott Korosztály 

Fiú lány fiú Lány fiú Lány fiú lány 

Össz: 

0-3 év          

4-6 év 1 3   1    5 

7-10 év 8 2   3    13 

11-14 év 17 8  1  1   27 

15-18 év 14 8 1 1     24 

Utógondozói ellátott       15 6 21 

Összesen 40 21 1 2 4 1 15 6 90 

Összesbıl lány  21  2  1  6 30 

Összesbıl fiú 40  1  4  15  60 

 
 
 
 
Tendenciák 
 
A lakásotthonokban széles korhatárú, koedukált összetételő gyermekcsoportok élnek, összesen 73 
különleges, 1 speciális, 16 normál szükséglető (ép értelmő) gyermek és fiatal. 
A különleges szükséglető utógondozói ellátottak száma 21 fı. 
Az utógondozói ellátásban részesülık közül 13 fiatal nappali tagozaton, szakképzı intézményben 
tanul, 4 fiatal az iskola 10. osztályos tanulója, 3 fiatal a PIREHAB KHT. alkalmazásában áll, 1 fı 
regisztrált munkanélküli. 
A különleges szükséglető iskoláskorú gyermekek az intézmény általános iskolájában tanulnak. 
Azok az ép értelmő kiskorúak, akik különleges szükséglető testvéreikkel való együttes elhelyezésük 
révén élnek a lakásotthonokban, a város óvodáiban (5 fı), általános iskoláiban (6 fı) és szakiskoláiban 
(5 fı) részesülnek nevelésben, oktatásban. 
A gyermekotthonból az év folyamán távozott 8 fı kiskorú. Nagykorúságuk miatt eltávozott 4 fı 
utógondozói ellátott. Érkezett 9 fı kiskorú. 
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Tekintettel az engedélyezett 88 fıs gyermeklétszámra, 2008-ban 2 fıvel többen kerültek ideiglenesen 
elhelyezésre a lakásotthonokban. 
 
Bár egyre több a pszichés zavarokkal küszködı gyermek, az iskolában nincs mód a gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülı gyermek magántanulóvá nyilvánítására, hisz a szakmai létszám-
minimummal mőködı lakásotthonokban nehezen tudják ellátni a rendszeres iskolába járás alól 
felmentett gyermekeket. 
 
A különleges gyermekotthonban 17 fiatal tanul nappali tagozaton a debreceni és a hajdúszoboszlói 
szakképzı intézményekben. A szakiskolát befejezı gyermekek és fiatalok esetében igen csekély a 
valószínősége annak, hogy munkahelyet találjanak számukra, annak ellenére, hogy a család és 
utógondozók minden megtesznek annak érdekében, hogy segítsék a fiatalokat a munkahelyek 
felkutatásában.  
A megváltozott munkaképességőeket foglalkoztató PIREHAB KHT. hajdúszoboszlói részlege 2007 
ıszétıl ismét foglalkoztat 3 utógondozói ellátásban részesülı fiatalt. 
 
Személyi feltételek 
 
A különleges gyermekotthon lakásotthonai a Rendelet által megállapított létszámminimummal 
mőködnek. 
Két szociális szakvizsgával rendelkezı szakmai vezetı irányítja a 4, illetve 5 lakásotthonból álló 
szakmai egységeket. 
A lakásotthonokban a dolgozók száma öt fı. Mindkét szakmai egység munkáját segíti pszichológus, 
fejlesztı pedagógus, család és utógondozó, illetve gyermekvédelmi ügyintézı. 
Nyolc lakásotthon vezetı rendelkezik a hatályos törvényi elıírásoknak megfelelı szakmai 
végzettséggel. Egy lakásotthon vezetı 2009 júniusában szerzi meg a munkakörének megfelelı 
szakmai végzettséget. 
2008-ban az intézmény költségvetésének részét képezte a gyermekotthoni gyermekfelügyelık éves 
szabadsága alatti helyettesítés költsége, ilyen módon a feladatellátás folyamatos és megfelelı 
színvonalú volt.  
 
 
Változások a személyi, tárgyi feltételekben: 
 
I. számú szakmai egység: 
A Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 4., 4/a., 6., 6/a. alatt mőködı négy lakásotthon két ikerház négy 
lakásotthonában került kialakításra. A lakásotthonok 2004-ben épültek az intézmény területén, 2008. 
december 31-ig tatarozásra még nem szorultak. 
A szakmai egységben a férıhelyek száma 40.  
A lakásotthonok alapterülete, felszereltsége és egyéb paraméterei a gyermekcsoportok összetételének 
kivételével teljes mértékben megegyeznek. 
A városközponthoz közel, kertes házak környezetében találhatók, az iskolához és az orvosi rendelıhöz 
közel vannak. 
Az épületek egyenként 138,74 m2 alapterületőek, egy lakásotthonban 4 szoba, nappali, konyha, 
kamra, és 2 fürdıszoba van. 
A lakásotthonok felszereltsége megfelelı színvonalú. 
 
II. számú szakmai egység:  
2002-ben kezdte meg mőködését a Bartók B. u. 21. és a Nádudvari út 49. szám alatti lakásotthon. 
2006-ban kezdte meg mőködését a Hajdú u. 29/a., az Ék u. 40., és a Széchenyi u. 16. szám alatti 
lakásotthon. 
A szakmai egységben a férıhelyek száma 48.  
2008. december 31-én a betöltött férıhelyek száma 51, üres férıhely nincs. 
A lakásotthonok alapterülete, felszereltsége és egyéb paraméterei ugyan eltérıek, de alkalmasak a 
törvényi elıírásoknak megfelelı feladatok ellátására. 
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A Bartók B. u. 21. kivételével, a városközpont, az orvosi rendelı közelségében találhatók. 
A fent említett lakásotthon, a városközponttól távolabb a fürdıövezetben van. 
A lakásotthonok felszereltsége megfelelı színvonalú, nyugodt családias környezetet biztosítanak.  
A tárgyi feltételrendszer javítása érdekében 2008-ban a lakásotthonokban az alábbi beszerzésekre, 
eszközpótlásokra került sor: 
A Bajcsy Zsilinszky utcai lakásotthonokban háztartási kis-, és nagygépeket, szórakoztató elektronikai 
berendezéseket vásároltak.  
Bıvítették a konyhai felszereléseket.  
A szobákba heverıket, ruhásszekrényeket, cipıszekrényeket, textíliákat vásároltak.  
Minden ház alsó szintő ablakaira és ajtóira redınyök felszerelése történt.  
A kerteket és az udvarokat örökzölddel, virágokkal és fákkal díszítették.  
A Nádudvari út 49. szám alatti lakásotthonban megvalósult a nyílászárók cseréje, valamint az épület 
külsı hıszigetelése. A padlószınyegeket a hálószobákban laminált parkettára cserélték, új 
szınyegeket és új tőzhelyet vásároltak. 
A Hajdú utca 29/a sz. alatti lakásotthonban a lépcsıházat, a nappalit, az étkezıt lambériával látták el, a 
lakás egészét kifestették, új mosógépet vásároltak. A Széchenyi u. 16. sz. lakásotthonba új tőzhelyet és 
mosógépet vettek, a fürdıszoba ablakot kicseréltették, fából készült minıségi kerti bútorok 
beszerzésére is sor került. 
A Bartók B. u. 21 sz. alatti lakásotthonban a hálószobák padlószınyegeit laminált parkettára cserélték, 
új szınyegeket vásároltak minden szobába. 
2004-tıl folyamatosan végzik a felújításokat.  
2008. február 1-tıl, 2008. december 31-ig a havi ellátmány összege 30.000 Ft/fı/hó volt. Az 
ellátmányból biztosítani kellett a lakásotthonban felmerülı összes kiadást. 
Az ellátmányból megtakarított pénzösszeget a lakásotthonok felhasználhatták: eszközök és felszerelés 
pótlására, szabadidıs programok szervezésére, kis értékő tárgyi eszközök beszerzésére. 
A csoportgazdálkodás jelentıs nevelési értékkel bír a családmodell alapján történı gondozás-
nevelésben. 
 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által lefolytatott 2008. 
évi ellenırzést követıen, a fenntartó megállapításai alapján készített intézkedési tervben foglaltakat 
megvalósították.  
A szakmai ellenırzés kapcsán az alábbi intézkedések váltak szükségessé fıként az adminisztráció 
területén. 
- Fokozott figyelmet kell fordítani a továbbképzési terv elkészítésére, a helyettesítést végzı kollégák 
számára is biztosítani kell a továbbképzés lehetıségét. A továbbképzések számát az anyagi 
lehetıségekhez mérten növelni szükséges.  
- A térítési díjról megállapodásban kell rendelkezni. 
- A gyermekek dokumentumait ki kell egészíteni a hiányzó adatlapokkal, az adatlapok szakszerő 
részletes kitöltésére nagyobb gondot kell fordítani.  
- Az új adatlapok használatát a 235/1997. (XII.17.) Kr. szerint kell szabályozni.  
- Az utógondozói ellátás szabályzatában az ellátottal kötött megállapodás szövegét javítani kell. 
- Az ellenırzés a lakásotthonok mőszaki állapotát megfelelınek ítélte, az intézmény lakásotthonaiban 
adottak a színvonalas munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek. 
 
A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
A 2009. évi költségvetés 10%-os kötelezı energia megtakarítást irányoz elı. Ennek érdekében 
szükséges lenne a régebbi építéső lakásotthonok külsı hıszigetelése és a nyílászárók cseréje, amely 
munkálatoknak a fedezete nem áll rendelkezésre az idei költségvetésben, ennél fogva csak külön 
forrásból lennének finanszírozhatók. 
A lakásotthonok számára további udvari játékok beszerzése, pályázat útján indokolt. 
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A szakmai továbbképzéseken való részvételt erısíteni kell a költségvetésben rendelkezésre álló, kötött 
felhasználású, normatív támogatás adta lehetıségeken belül. 
Cél a közoktatási intézményegység eredményes együttmőködése Hajdúszoboszló város általános és 
szakiskoláival, Debrecen szakiskoláival.  
A gyermekjóléti és családsegítı szolgálatokkal, a gyámhivatalokkal, a Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálattal való harmonikus együttmőködés erısítésén dolgoznak. 
 

Civil szervezetekkel történı együttmőködés 
 
Rendszeres kapcsolatuk van a Magyar Vöröskereszt hajdúszoboszlói szervezetével. Szándékukban áll 
mihamarabb felvenni a kapcsolatot a Baptista Szeretetszolgálattal. 
Az intézmény pedagógusai által létrehozott Humanitás a Sérült Gyermekekért Alapítvány jóvoltából a 
gyermekotthonban élı gyermekek és fiatalok 2008 nyarán két (egy hetes és egy tíz napos) táborban is 
részt vehettek.  
Fı támogatójuk a Hungarospa Zrt. jóvoltából a gyermekek térítésmentesen használják a gyógyfürdı 
strandját. 
Az EON-Földgáz Zrt. is rendszeres támogatója az intézménynek. 
 
 
 
4. Komádi Gyermekotthon 
 
A Komádi Gyermekotthon 2008. évi munkáját az 1997. évi XXXI. tv., valamint a kapcsolódó 
jogszabályok és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008-ban módosított és 
jóváhagyott alapító okirata, illetve a gyermekotthon szakmai programja határozta meg.  
A mőködési engedély a nagy létszámú gyermekotthonban ideiglenes hatályú, a 2 új lakásotthonban 
határozatlan idıre szóló. 
 
Engedélyezett férıhelyszám: 160 fı 
Lakásotthoni férıhely: 24 fı 
Kihasználtság: 100% 
 
 
Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként 
 

Átmeneti 

nevelt 
Tartós nevelt 

Ideiglenesen 

elhelyezett 

Utógondozói 

ellátott Korosztály 

fiú lány fiú Lány fiú Lány fiú lány 

Össz: 

0-3 év 2 1       2 

4-6 év 6 1       7 

7-10 év 11 9   1 2   23 

11-14 év 29 18  1 4 2   54 

15-18 év 25 15 2  3 1   46 

Utógondozói ellátott       7 5 12 

Összesen 73 44 2 1 8 5 7 5 144 

Összesbıl lány  44  1  5  5 55 

Összesbıl fiú 73  2  8  7  90 
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Tendenciák 
 
Az ideiglenes hatályú elhelyezettek száma növekvı tendenciát mutat. Esetükben elıfordul, hogy a 
gyermek különleges szükségletét a Szakértıi Bizottság még nem állapította meg, de ismeretes, hogy 
saját településükön eltérı tantervő osztályba jártak enyhe fokú értelmi fogyatékosságuk miatt. A 2008-
as évben komoly gondot jelentett, hogy egyre több eltérı képességő gyermek érkezett a 
gyermekotthonba, de a településen lévı általános iskola ezen osztályaiban már nem volt hely a 
beiskolázásukra. Sokszor már csak akkor derült ki a gyermekrıl, hogy eltérı képességő, amikor már 
idehelyezték. 
Az elmúlt évben 11 vegyes életkorú csoport mőködött az otthonban, de 2008. szeptember 1-tıl 
átadásra került a két újonnan épült lakásotthon. A Nagysándor József utca 22. szám alatti Borostyán 
lakásotthonba, és a Zrínyi utca 33. szám alatti Búzavirág lakásotthonba kiköltözött 12-12 vegyes 
életkorú gyermek. A gyermekotthonban 8 vegyes életkorú csoport mőködött tovább. Idıközben a 
nagyszámú beutalások miatt kénytelenek voltak létrehozni egy ideiglenes befogadó csoportot, amelyet 
a mentálhigiénés nevelı és egy váltó gyermekfelügyelı vezetett. A gyermeklétszám csökkenésével az 
ideiglenes befogadó csoportot megszüntették.  
Az óvodás gyermekek napközben a településen mőködı Önálló Óvodába járnak, és itt végzik az 
iskolai elıkészítésüket is. 1 fı óvodást Debrecenben a Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményében látják el. 
 
Az általános iskolába járó tanulók száma 85 fı, ebbıl 36 lány. Az általános iskolai tanulók a Barsi 
Dénes Általános Iskolában végezték a tanulmányaikat. 13 fı eltérı tantervő iskolába jár.  
Középfokú tanintézménybe járók száma 34 fı. Ebbıl 7 fı kezdte meg szeptembertıl a középfokú 
tanulmányait.  
 
 

Összesen Ebbıl leány 
Megnevezés 

a b 
Elızı év december 31-én nyilvántartott gyermeklétszám 139 60 
Tárgyévi létszámnövekedés (új felvétel) összesen 61 24 
Gyermekvédelmi gondoskodásba vett (korábban nem állt gyermekvédelmi gondoskodás 
alatt) 40 14 

szülıtıl, vér szerinti családjából 39 14 Ebbıl: 
Örökbefogadó szülıtıl 1 0 

Gondozási helye változott (korábban is gyermekvédelmi gondoskodás alatt állt) 12 6 
utógondozói ellátott lett 9 4 
Tárgyévi létszámcsökkenés összesen 56 29 
Gyermekvédelmi gondoskodása megszőnt 39 20 

szülı(k)höz, hozzátartozó(k)hoz hazaadott 21 13 Ebbıl: 
nagykorúvá vált 18 7 

Gondozási helye változott (továbbra is gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll) 11 7 
(más) gyermekotthonba áthelyezett 11 7 Ebbıl: 
ICSSZM speciális gyermekotthonba áthelyezett 0 0 

 Egyéb helyre áthelyezett 0 0 
Utógondozói ellátása megszőnt 6 2 
Tárgyév december 31-én nyilvántartott létszám 144 55 

  
 
A nemek aránya nem változott, mert 2008. december 31-én a teljes létszám közel 57 %-a fiú és 43 %-a 
lány, ez pontosan megegyezik az elızı évben mértekkel. A létszám növekedés százalékos megoszlása 
a következı: 65 % fiú, 35 % lány. A létszámcsökkenés százalékos megoszlása: 51 % fiú, 49 % lány 
Az újonnan rendszerbe került gyermekek 2007-ben 40-en voltak, ez 2008-ra ugyan így alakult. Míg 
2007-ben 49 fı nevelése szőnt meg, addig 2008-ben ez a szám 56 fı. Általánosságban elmondható, 
hogy a gyermeklétszám kismértékben növekvı tendenciát mutat. Ennek egyik oka, hogy a 
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gyermekotthon kiváltása miatt elrendelt bekerülésre vonatkozó létszámstopot feloldotta a fenntartó. A 
2007-es évi 40 fıs létszámnövekedéssel szemben a 2008-ban 61 fıs volt a létszámnövekedés. Ez 34%-
os növekedés. Másik lehetséges ok lehet, hogy az utóbbi idıben kevésbé eredményes a gyermekek 
családjukba való visszagondozása. Ez irányú munkájuk eredményessége szorosan összefügg az 
alapellátás munkájának eredményeivel, vagy esetleges eredménytelenségével. A 2007-es évben 27 
gyermek tudott visszakerülni a családjába, míg a 2008-as évben 21. Ez 22%-os csökkenést mutat. 
 
Ha azt, vizsgáljuk, hogy az elmúlt évben rendszerbe került gyermekek milyen korúak, akkor látható, 
hogy az életkor egyre kiegyenlítettebb.  
Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is a 9-10 év fölötti életkorú gyerekek és az utógondozói ellátottak 
vannak többségében ellátva az intézményben. 
 
A szökési mutatók jelzik azokat az eseteket is, amikor valamelyik gondozott nem tért vissza idıben az 
engedélyezett távollétrıl, hiszen a vonatkozó rendelkezések szerint a 14 év alatti gyerekek „szökése” 
esetében errıl értesíteni kell a rendırséget. A négy és több alkalommal szököttek esetében zártabb 
jellegő intézményi elhelyezésre lenne szükség, ahol lehetıség lenne a gyerekek reszocializációjára, és 
sikeresen be tudnák fejezni az általános iskolai tanulmányaikat. A 2007-es évhez képest valamelyest 
nıtt a szökések száma, ami annak tudható be, hogy több újonnan bekerült gyermek érkezett a 
gyermekotthonba, és még nem tudott annyi idı eltelni, hogy a nevelı hatás érvényesülni tudjon. 
 
Szakmai létszámok 
 

Munkakörök 
Szakember szükséglet 

(fı) 
Jelenleg rendelkezésre 

áll 
Hiányzó létszám 

Igazgató 1 fı 1 fı – 
Szakmai vezetı 4 fı 3 fı 1 fı 

Nevelı 13 fı 13 fı - 
Gyermekvédelmi asszisztens 13 fı 20 fı - 7 fı 

Gyermekfelügyelı 39 fı 8 fı 31 fı 
Család és utógondozó 4 fı 3 fı 1 fı 

Pszichológus 4 fı 1,4 fı 2,6 fı 
Gyermekvédelmi ügyintézı 3 fı 1 fı 2 fı 

Növendékügyi elıadó 1 fı – 1 fı 
Fejlesztı pedagógus 4 fı 2 2 fı 

 
A táblázat négy 40 férıhelyes gyermekotthon, illetve tizenhárom 12 fıs gyermekcsoport létszámát 
vette figyelembe, mivel a jogszabály nem rendelkezik a régi típusú nagy létszámú gyermekotthonok 
létszám minimumairól.  
 
A táblázatból úgy tőnik, hogy egyedül a gyermekvédelmi asszisztensekbıl rendelkeznek 
létszámfelesleggel, de tulajdonképpen a munkakörüket tekintve ugyanazokat a feladatokat látják el, 
mint a gyermekfelügyelık. A gyermekvédelmi asszisztensek egy része gyermekfelügyelıbıl képezte 
magát tovább. Nem rendelkeznek létszámfelesleggel egyik munkakörbıl sem. Hiány mutatkozik több 
munkakör tekintetében, de a legmagasabb a gyermekfelügyelık hiánya.  
A 2008. szeptemberében megnyílt 2 új lakásotthon szakemberszükségletét a gyermekotthon szakmai 
létszámából elégítették ki. Mivel a két lakásotthonba már a jogszabályban elıírt feltételeknek 
megfelelı számban helyeztek ki dolgozókat, ezért a gyermekotthonban egyre nehezebb feladatot jelent 
a megfogyatkozott szakmai létszám megfelelı beosztása.  
 
Már 2007 ıszén elkezdték a nevelıszülık toborzását. Plakátokat kihelyezésével és újsághirdetés útján 
kerestek nevelıszülıket. Komádiból és a környezı településekrıl összesen 8 érdeklıdı volt. A 
nevelıszülı-jelöltek felkutatását folytatják, személyesen gyızik meg az embereket, és szervezik a 
jelentkezık alkalmasságának vizsgálatát, valamint a felkészítı tanfolyamokat. 
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A beszámolási idıszakban két fı pszichológus dolgozott az intézményben. Az egyik pszichológus heti 
két napon foglalkozik a gyermekekkel, míg a másikat a 2008-évben sikerült alkalmazni a fıállású 
munkatársként a gyermekotthonban. A munkájuk sokat segít a mindennapi nevelési problémák 
felismerésében, kezelésében. Nagy elırelépés volt, hogy a fıállású pszichológus minden nap a 
gyerekek rendelkezésére tudott állni az aktuális problémáik, feszültségeik megoldása érdekében. 
Sajnos a leterheltségbıl adódóan terápiás jellegő csoportok beindítását még nem tudták megvalósítani. 
Szükség lenne több fı állású pszichológus alkalmazására, teljes munkaidıben. 
 
Változások a személyi, tárgyi feltételekben 
 
A két új lakásotthonnal bıvült a szolgáltatás, és az ide került 24 gyermek már magasabb színvonalú 
ellátásban részesül. Az elhelyezési feltételek, az új épület, bútorzat és a berendezési tárgyak színvonala 
jóval nagyobb komfortot jelent a lakásotthonban élı gyerekek számára.  
A gyermekotthon berendezési tárgyainak, bútorzatának és a régi épület teljes infrastruktúrájának is 
felújításra volna szüksége. A gyermekotthon erıssége, hogy továbbra is tudják fogadni a nagyobb 
létszámú testvércsoportokat, így biztosítani lehet együttes elhelyezésüket.  
 
Az elmúlt évben folytatódtak az állagmegóvási munkák. Kimeszelték a folyosókat, WC-ket, 
fürdıszobákat, a szülık részére biztosított kapcsolattartó helyiségét. Minden hálóban tisztasági 
meszelést végeztek. 
Az egy napra elıírt étkezési normatíva 400 Ft/fı volt. 
Gyermekruhára 36 000 Ft-ot tudtak gyermekenként biztosítani egész évre. 
Az egészségügyi ellátást az elmúlt évben is részfoglalkoztatású gyermekorvos biztosította. A 
szakellátást továbbra is a megye különbözı egészségügyi intézményeiben vették igénybe 
(Berettyóújfalu és Debrecen). 
A kialakított mentálhigiénés teremben, és a két fejlesztıpedagógusi szobában, valamint egy 
pszichológusi szobában már jól kialakult gyakorlat szerint folytak a felzárkóztató, felvilágosító és 
korrekciós tevékenységek. Mentálhigiénés foglalkozások viszont 2008. szeptemberétıl befejezıdtek, 
mert a gyermeklétszám növekedése, valamint a szakmai létszám csökkenése miatt a mentálhigiénés 
szakemberre nevelıként volt szükség a gyermekotthoni csoportoknál. 
A gyermekotthon korábban felszámolt játszóterének helyére a költségvetésbıl sajnos a 2008-ban sem 
állt módjukban új játékokat vásárolni, de folyamatosan keresik a lehetıségeket a szabadtéri játékok 
pótlására. 
A sportpályán található konténeres WC-t szintén szükséges lenne felújítani. 
Különösen nagy gondként jelentkezett az elmúlt évben az ivóvíz rendszer elöregedése, mert jelentıs 
kiadásokat okoztak a csıtörések. Ide kapcsolódik, hogy szükség lenne az esıvíz és a 
szennyvízrendszer különválasztására is. Erre Komádi Város Önkormányzata hívta fel a figyelmüket. 
A Közháló Programnak köszönhetıen ingyenes szélessávú internet elérést biztosítottak számukra. A 
gyermekek ez által egy olyan szolgáltatáshoz jutottak, amelynek hasznát veszik a köznapi életben és a 
tanulásban egyaránt. A dolgozóknak pedig a munkáját könnyíti meg. 
2008-ban is helyet adott a gyermekotthon egy munkaügyi központ által szervezett tanfolyamnak. A 
bérleti díj növelte az intézmény bevételét. 
A kötelezı továbbképzés keretein belül 1 fı szociális szakvizsgát tett, 1 fı dajka tanfolyamot végzett. 
15 kolléga részt vett az AVP Hungary Közhasznú Egyesület szervezésében „Személyiségfejlesztı 
foglalkozás” címő AVP tréningen 25 pontért, ezzel 4 fı teljesítette a továbbképzési kötelezettségét. 
A személyi feltételek létszámban biztosítva voltak a 2008-es év feladatainak megvalósításához. 
 
Kiemelt figyelmet fordítottak 2008-ban is a szabadidıs tevékenységek és programok megszervezésére, 
az élményt adó változatos rendezvények megtartására. 
A nyári idıszakban táborokat szerveztek, a táborok mindegyike ingyenes volt, csak a kedvezményes 
útiköltséget kellett a gyermekotthonnak fizetnie.  
Folyamatosan arra törekednek, hogy a szociális tanuláson keresztül a neveltek elsajátítsák a helyes és 
társadalmilag elfogadott viselkedési szabályokat, normákat, szokásokat. 
A neveltek a Barsi Dénes Általános Iskolában tanulnak. Az iskola tantestületével és vezetésével 
általában jó a kapcsolat. Konfliktusok vagy nézetkülönbségek fıleg a nehezebben nevelhetı, 
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magatartás zavarral küzdı gyermekek kapcsán fordulnak elı, akiknek nevelésére és oktatására nem 
minden esetben van megfelelıen felkészülve az iskola megfelelı anyagi és humán feltételek hiánya 
miatt. A dolgozók lehetıségeikhez mérten megpróbálnak minél több segítséget nyújtani az iskolai 
kollégák számára. Napi kapcsolatban vannak a gyerekek oktatása, nevelése érdekében.  
 
A jó kapcsolat ellenére fokozatosan nıtt a magántanulóként tanuló gyermekek száma. Az általános 
iskolában magántanulói státuszban lévı gyermekek felét a gyermekotthon lakói jelentik. A 
legeredményesebb tanulókat az „Összefogás Gyermekeinkért” Alapítvány ösztöndíjban részesítette. 
A közép- és fıiskolákkal a gyámok és a családgondozók tartják a rendszeres kapcsolatot. Az itt tanuló 
fiatalok a tanítási idıben általában kollégiumokban laknak, de az ingázó tanulók száma a tárgyévben 
magasabb volt a korábbiaknál.  
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
A regionális gyámhivatal ellenırzése összességében megállapította, hogy a gyermekotthonban a 
személyi és tárgyi feltételekhez képest megfelelıen jó színvonalú szakmai munka folyik. Kiemeli az 
intézmény mielıbbi átszervezésének fontosságát, amely nagyban meghatározza a mőködést. 
Elsısorban a „Gyermekeink védelmében” elnevezéső adatlap rendszer vezetésével kapcsolatban 
merültek fel kisebb problémák. 
A GH1, GH2 és GH3-as adatlapok kitöltésénél konkrétabban kell megfogalmazni a feladatokat és az 
elért eredményeket. 
A szökések számát megfelelı szakmai eszközökkel csökkenteni kell. 
A gyermekvédelmi ügyintézınek meg kell szereznie a megfelelı szakképesítést. 
 
A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
Cél továbbra is az intézmény kiváltásának folytatására való felkészülés, illetve annak teljes 
megtörténtéig a megfelelı színvonalú szakmai munka biztosítása. A 2008-as évben a kiváltás 
megkezdıdött. A két új lakásotthon hatékonyan kezdte meg mőködését, ami annak is köszönhetı, 
hogy a megyében lévı más lakásotthonok tapasztalatait fel tudták használni.  
 
 
A civil szervezetekkel való együttmőködés 
 
FICE - Nevelıotthonok Nemzetközi Szervezete – fıként a Würth Alapítvánnyal közösen szervezett 
nyári táborain vettek részt. Szükség esetén szakmai anyagokkal, pályázati lehetıségek közvetítésével 
is a rendelkezésre állnak. Sok ingyenes szabadidıs programot kínálnak, azonban a távolság 
megnehezíti az ezeken való megjelenést. Különbözı szakmai konferenciákat, szakmai napokat 
szerveznek. 
LOSZE – Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a gyermekekért – az elızı szervezethez 
hasonló munkát végez. 
Bodaszılıért Egyesület – hagyományırzı táborokat, kirándulásokat szervezett a gyermekek részére. 
MOSOLY Alapítványon keresztül a DIAEGO vállalat dolgozóitól az ünnepek alatt minden gyerekek 
1500 Ft értékben életkorának megfelelı ajándékcsomagot és a gyermekotthon egy multimédiás 
számítógépet kapott. 
A Jövıdért Alapítvány és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hagyományosan karácsonyi 
ünnepséget szervezett a megyében élı állami gondoskodás alatt álló gyerekek részére. 
ÁGOTA Alapítvány szervezésében 25 gyermek egy nyári táborban vett részt, valamint az 
alapítványon keresztül a CITY Banktól kaptak 2 000 000 Ft-ot karácsonyra berendezési tárgyak, 
fejlesztı és szabadtéri játékok vásárlására. 
A Baptista Szeretetszolgálat cipıdoboz akciója keretében karácsonyi ajándékokat kaptak az ellátottak. 
A Scholl cipıgyártótól papucsokat és szandálokat kaptak a gyermekek karácsonyra. 
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Az egyetlen külföldi kapcsolatuk a hollandiai Putten Református Egyházközséggel van, mely egyben 
az egyik legrégebbi támogató. A kapcsolat létrejötte óta több millió forint értékő támogatásban 
részesültek. Adományaik igen sokrétőek: játékok, ruházat, tanfelszerelés, bútorok, hangszerek, 
edények, textíliák, munkaeszközök, kétkezi munkavégzés illetve készpénz.  
 
5. Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 

A megyei önkormányzat 10 lakásotthonból álló kiváltott intézménye Hajdúnánáson. 
Az intézmény mőködési engedélyének hatálya határozatlan idıre szól. 
 
Engedélyezett férıhelyszám: 111 fı   
Gyermeklétszám 2008 évre vonatkozólag: 113 fı 
Férıhely kihasználtság éves szinten: 103,5 % . 
 
Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként 

 

Átmeneti 

nevelt 
Tartós nevelt 

Ideiglenesen 

elhelyezett 

Utógondozói 

ellátott Korosztály 

Fiú lány Fiú Lány fiú Lány fiú lány 

Össz: 

0-3 év  1       1 

4-6 év 4 7       11 

7-10 év 12 12    2   26 

11-14 év 9 13 1      23 

15-18 év 14 10 3 1     28 

Utógondozói ellátott       11 12 23 

Összesen 39 43 4 1  2 11 12 112 

Összesbıl lány         58 

Összesbıl fiú         54 

 
Kiskorú   63 fı 
Különleges szükséglető 25 fı 
Speciális szükséglető  1 fı 
Utógondozói ellátott  23 fı 
Összesen:    112 fı 
 
A Szakértıi Bizottság véleménye alapján a gyámhivatalok határozatban állapították meg a különleges 
szükséglető ellátás szükségességét. 
 
Tendenciák 
 
A Hajdúsági Lakásotthonokban a kiváltás óta folyamatosan közel 100 %-os illetve 100 % fölötti a 
férıhely-kihasználtság. Az utógondozói ellátottak száma az utóbbi években 22-28 között van. 
14 éven felüli ellátottak száma 58 fı, ez a létszám 51.3 %-a. 5 %-kal több mint az elızı évben. 
Évrıl évre nı azon beutaltak száma, akik 13-15 évesek, családból illetve nevelıszülıktıl érkeztek.  
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Létszám változások: 
 
Érkezett: 10 fı 
Nevelıszülıtıl:   0 fı        Nagykorúvá vált:                  2 fı 
Más gyermekotthonból   0 fı        Örökbe adott:                        1 fı 
 
Távozott: 

                Meghalt:                               1 fı 

Szülıkhöz hazakerült:   3 fı         Utógondozói ell. megszőnt: 7 fı 
Nevelıszülıhöz:   1 fı         Összesen:                           18 fı 
Másik gyermekotthonba:   3 fı 
 
Az utóbbi évek statisztikai adatai azt igazolják, hogy számottevı csökkenés a szakellátásba beutalt 
gyermekek számában nem következett be, ezt igazolja az intézmény férıhely-kihasználtsága is. Fontos 
lenne a megyei gyermekvédelmi koncepciónak megfelelıen egy 24 fıs gyermekotthon építése 
Hajdúnánás területén egy 8 fıs utógondozói otthon kialakításával együttesen. 
Lakásotthonaikban a családi otthonhoz hasonlóan berendezett házakban lakhatnak a gyerekek.  
 
Szakmai létszámok 
 
A szakmai létszám megfelel a Rendeletben foglaltaknak. 
Az engedélyezett összes dolgozói létszám 78,5 fı volt, ami augusztustól 0,5 fıvel (takarítás 
kiszervezése miatt), majd további 1 fıvel csökkent. Így december 31-én 77 fı volt. Év közben vezetı 
váltás történt, mivel az intézmény igazgatója nyugdíjba vonult. 2008. szeptember 1-tıl új magasabb 
vezetı irányítja az intézmény mőködését.  
A szakemberek összetétele évek óta változatlan, 2008-ban 5 munkatárs ment nyugdíjba, egy házvezetı 
nevelı pedig GYES-re. A feladatokat szakirányú végzettségő szakemberekkel tudták elláttatni.  
A lakásotthonok szakirányú szakképesítése 100 %-os. 
Cél volt a vezetı váltás zökkenımentessé tétele, az intézmény további eredményes mőködésének 
biztosítása.  
A hatékony szakmai munka érdekében fontosnak tartják, hogy a munkatársak olyan továbbképzéseken 
vegyenek részt, ahol a gyermekvédelem pedagógiai kérdéseirıl szereznek újabb és újabb ismeretet. 
Segíti a nevelési munkát a 3 pszichológus. Nyári szünetben 3 héten keresztül személyiség fejlesztı 
tréninget vezettek a gyermekeknek és a gyermekfelügyelıknek 3-3 csoportban. Széleskörő 
pszichológiai vizsgálatot és terápiás megbeszéléseket folytattak a hazagondozás sikere és akadályai 
problémakörben több csoportban a gyermekfelügyelık, a nevelık, a család és utógondozók 
részvételével. Drogprevenciós elıadásokat és filmvetítést tartottak 12 év feletti ellátottaknak.  
2008-ban 5 dolgozó ment nyugdíjba, - a fenntartó engedélyezte új dolgozók alkalmazását az adott 
munkakörökben.  
 
Változások a személyi, tárgyi feltételekben 
 
A 10 családi ház (lakásotthon) mőködtetése csak összehangolt, megtervezett munkával irányítható. 
A gazdálkodási funkció feltételeit biztosítják a csoportgazdálkodásban.  
Minden lakásotthonban a gyermekek és fiatalok naponta gyakorolták a pénzfelhasználást, a team 
tagjai minden lehetıséget biztosítanak, hogy a pénz értékét megtapasztalják.  
A családi házak a folyamatos karbantartói és esetenként felújítási munkáknak köszönhetıen továbbra 
is mőködtethetıek. Energetikai szempontból rendkívül nehéz energiatakarékosságot megvalósítani 
ezekben a 30-40 éves házakban. Jelentıs gázfogyasztást csak ott lehetett felmutatni, ahol a 
falszigetelés és a nyílászárók cseréje is megtörtént. 
Tárgyi feltételek javítása: 
Polgári u. 77.: 

— 2 db fotelágy vásárlása 
— hiányzó radiátor felszerelése 
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Lehel u. 1/A: 
— nyílászárók cseréje (hıszigetelt ablakok) 
— festés 
— 2 szoba laminált parketta lerakása 

Bajcsy u. 3-4: 
— 2 db fotelágy vásárlása 
— 2 db bejárati ajtó hıszigetelt nyílászáróra cserélése 

Kapitány u. 24.: 
— teljes főtéskorszerősítés  
— pincegarázs ajtó befalazása ill. hıszigetelt nyílászáróval ellátása 
— lambéria felújítása 
— 2 szoba laminált parketta burkolása 

Bethlen G. krt. 33.: 
— 1 db heverı vásárlása 

Jókai u. 22.: 
— beépített szekrények készítése 
— 12 db ebédlıszék vásárlása 
— főnyíró vásárlása 

Somogyi B. u. 3.: 
— térelválasztó kibontása, helyére korszerő konyhapult beépítése 
— ebédlı hidegburkolat felújítása 
— 1 szoba laminált parketta burkolása, festése 

 
Lehel u. 18.: 

— konyha és étkezı burkolat felújítása 
— konyhaszekrény csere 

 
Rákosi V. u. 1/A: 

— 10 db ágymatrac cseréje újra 
— hidegburkolat készítése az emeleti közlekedıbe. 

 
Minden lakásotthonban aktívan bekapcsolódtak a gyerekek / fiatalok a városi az iskolai kulturális- és 
sportrendezvényekbe. Továbbá gondot fordítottak a nyári programok választékának bıvítésére, ezáltal 
a gyermekek nyári üdülési lehetıségeinek biztosítására. 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
A regionális gyámhivatali éves ellenırzés korrekt, segítı szándékú.  
„Összességében elmondható, hogy a gyermekek elhelyezési körülményei láthatóan javultak, minden 
évben jól érzékelhetı a változás. A gyerekek biztonságot nyújtó családias környezetben 
nevelkedhetnek, a teljes körő ellátást a nehéz gazdasági helyzet ellenére megkapják. Ez köszönhetı a 
szakmai munkának, a dolgozók kreatív, a gyermekek érdekében kifejtett tevékenységének, a vezetık 
tervszerő, következetes irányításának.” 
A teljes körő ellátással kapcsolatos adatlapokban, valamint az egyéni-gondozási nevelési tervben 
megfogalmazott hiányosságokat megszüntették. Az új dolgozó és a helyettesítı szakemberek 
nyilvántartásba vételét kezdeményezték.  
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A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
Cél továbbra is a nevelık közös értékrendjének megtartása, fejlesztése. Ennek érdekében 
elengedhetetlen, hogy érezzék a felelısséget a szolgáltatást igénybe vevık sorsa iránt. 
Pedagógiai tevékenységet team munkában végezik, az egyéni tevékenység is csak erıs 
háttértámogatással valósítható meg. Ehhez szükséges a folyamatos, mindenre kiterjedı és mindent 
átfogó szupervízió, esetmegbeszélés, tanácsadás rendszere, aminek célja a folyamatos tanulás és 
fejlıdés, a megújulás lehetıségeinek biztosítása, a korai szakmai kifáradás megelızése. 
A továbbképzési tervnek megfelelıen bıvítik a munkatársak elméleti ismereteit. 21 fı pedagógus 
közül 12 fınek van szociális szakvizsgája. 
A gondozási helyek bıvítése érdekében cél, a volt óvodai pavilonokból egy 24+8 férıhelyes 
gyermekotthon és „félutasház”építése. 
Cél továbbá az alap- és a szakellátás hatékonyabb mőködése - családok alkalmassá tétele a 
gyermekeik visszafogadására. 
Feladatként tőzték ki, hogy mindenkori jóváhagyott költségvetés keretén belül jól kell gazdálkodni. 
Fokozottan kell takarékoskodni minden területen. 
Szükséges figyelemmel lenni a tárgyi eszközök folyamatos karbantartására, cseréjére. Közre kell 
mőködni a karbantartást végzı cég szakembereivel a hatékony állagmegóvás érdekében. 
 
Civil szervezetekkel történı együttmőködés 
 
Folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak fenn a következı szervezetekkel: 
Nevelıotthonok Nemzetközi Szervezet (FICE) 
Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE) 
Az intézmény dolgozói 2007-ben létrehozták „Lakásotthonokban élı gyermekekért” alapítványt, 
melynek célja az intézményi források bıvítése, adományok, támogatások győjtése. Ezekkel egészítik 
ki a gyermekek szükségleteit. 
 
 
 
6. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok Debrecen 
 
Az intézményben a 2008-as évben szervezeti változások történtek. Az elsı jelentıs változás a 
befogadó otthon leválása volt a 2. számú gyermekotthonról.  
Az így fennmaradó kilenc lakásotthont a 3 szakmai egységbıl célszerővé vált kettıvé átszervezni, 
mert a gondozott létszám változatlan maradt. Az átszervezés miatti létszámmozgások már a 2009-es 
évben realizálódhatnak. 
Az intézmény vezetésében is változás következett be. Új magasabb vezetı irányítja a lakásotthonokat, 
az eddigi vezetı pedig a befogadó otthon vezetését látja el, s ezzel együtt az igazgatóhelyettesi 
feladatokat is. 
Az intézmény két szakmai egysége részére a mőködési engedély határozatlan idejő. 
 
Engedélyezett férıhelyszám: 104 
Lakásotthoni férıhely: 94 fı 
Befogadó otthoni férıhely: 10 fı 
Kihasználtság: 99,1% 
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Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként 
 

Átmeneti 
nevelt 

Tartós nevelt 
Ideiglenesen 
elhelyezett 

Utógondozói 
ellátott Korosztály 

fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 
Össz: 

0-3 év          
4-6 év 4 1       5 
7-10 év 5 7 1   1   14 
11-14 év 9 8    6   23 
15-18 év 19 22   1 3   45 
Utógondozói ellátott       11 9 20 
Összesen 37 38 1 - 1 10 11 9 107 
Összesbıl lány         57 
Összesbıl fiú                 50 

 
Tendenciák 

 
A következı táblázat szerint a befogadó otthonban eltöltött napok száma többször meghaladja a 30 
napot, valamint az alkalmak száma a szökések miatt magas. 

 
Kimutatás a befogadó otthon 2008. évben - rendırség által beszállításra került - más intézmények 
szökött gyermekeirıl 
 

Hónap 
Beszállításra került 

kiskorúak száma 
Beszállított alkalmak 

száma 
Befogadó otthonban 

eltöltött napok száma 
Január 13 14 20 
Február 12 26 32 
Március 18 23 31 
Április 21 28 34 
Május 23 29 39 
Június 18 22 36 
Július 15 19 26 

Augusztus 16 17 22 
Szeptember 18 20 22 

Október 16 20 29 
November 12 18 30 
December 17 23 25 
Összesen: 199 259 346 

 
Az intézménybıl jelentıs számú utógondozott távozott, és kezdett önálló életet. A családba történı 
visszagondozás is jelentıs volt.  A jövıben törekedni kell ennek az aránynak a tovább javítására.  
Gyermekek többségének van családi kapcsolata. A gyermekjóléti szolgálatokkal együttmőködve 
kapcsolatot tartanak a gyermekek családjával, és megpróbálják lehetıség szerint a vér szerinti szülıket 
bevonni a gyermekekkel kapcsolatos munkákba.  
A lakásotthonok kihasználtsága megfelelı, szakmai dilemmát inkább a gyermekek megfelelı 
elhelyezésének problémája okozza férıhelyek hiányában. 
Továbbra is nagyszámú gyermeket szállít be a rendırség a lakásotthonokba, s ez a tendencia már nem 
csak a Tégláskert utcai befogadó otthont érinti, hanem a Tégláson lévı otthonokat is, mert a rendırség 
üzemanyag takarékossági okokból csak a legközelebbi lakásotthonba szállítja be a szökött 
gyermekeket. 
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A gondozott gyermekek egy-két kivétellel tanulnak, a már nem tanköteles korúak dolgoznak. A 
tanulmányi eredmények terén is bekövetkezett az önmagukhoz mért fejlıdés. Két tanuló az elmúlt 
évben is sikeres érettségi vizsgát tett, 1 fı sikeresen folytatta tovább fıiskolai tanulmányait. Külsı 
szakembereket is bevonnak az ellátásba, segítségükkel – logopédus, nevelési tanácsadó, 
gyermekpszichiátria, drogambulancia, szakértıi bizottság -, a gyermekek megkapják a szükséges 
ellátást. A korrepetálás megoldatlansága ez évben is nyomasztólag hatott a házvezetık és fejlesztı 
pedagógusok ténykedésére, mert ezt a feladatot is ık végzik. 
 
Szakmai létszámok 
 
A szakmai létszám megfelel a Rendeletben foglaltaknak. 
Az intézmény vezetésében változások történtek 2008 évben. Az igazgató október végén vált meg 
tisztségétıl, jelenleg igazgató helyettesként, és a befogadó otthon vezetıjeként látja el feladatait.  
Az I. számú gyermekotthon vezetıje, a nyári munkahely változtatásáig, táppénzen volt, majd a nyáron 
az egyházhoz távozott, hasonló munkakör betöltésére. 
A III. számú gyermekotthon vezetıjének tisztségét áprilisig megbízással, belsı személyi erıforrásból 
oldották meg. Az otthonvezetı a GYED-rıl ténylegesen júniusban tért vissza, de a nyári szabadság és 
a folyamatos betegszabadság miatt a feladatellátást át kellett szervezni. 
A lakásotthonok vezetıi is több alkalommal voltak tartósan távol, emiatt a helyettesítések 
nehézségekbe ütköztek. 
A növendékügyi elıadói helyen is változás történt, az I. számú gyermekotthonban január 1-tıl 
áprilisig, majd újabb váltással jelenleg is helyettesítéssel került a munkakör betöltésre. A II. számú 
gyermekotthon növendékügyi elıadója nyugállományba vonult, a helyére a III. számú otthon 
megbízott család és utógondozója került, mert a beosztása a GYED-rıl visszatért családgondozó miatt 
megszőnt. Az egyik pszichológusi hely folyamatosan betöltetlen maradt. 
A szakemberek munkája megfelelı színvonalú.  
Sokat tesznek azért, hogy a gyermekek szocializációs hiányosságait megszüntessék, hogy biztosítsák 
az állandóságot nyújtó környezetet, légkört.  
Jól kialakult a lakásotthonban dolgozó munkatársak közötti munkamegosztás (pszichológus, fejlesztı 
pedagógus, család és utógondozó, gyermekvédelmi ügyintézı, növendékügyi elıadó, nevelı, 
gyermekfelügyelık). A kompetenciahatárok megsértése nélküli munkával, egymást segítve sikerült a 
nehéz gazdasági körülmények között is teljesíteni a célkitőzéseket. 
A bekerülı és a már a lakásotthonokban élı nehezen nevelhetı gyerekek pszichés állapota, magatartás 
problémái miatt szükséges a gyermekfelügyelık és az egész nevelıtestület nevelési ismereteinek, 
módszereinek felfrissítése, kiegészítése. A speciális nevelési szükségletet mutató gyerekekkel való 
bánásmód megtanulása elengedhetetlen. 
A nevelıtestület részére rendszeres szupervízió szükséges a fokozott pszichés terhelés miatt. 
 
Változások a személyi, tárgyi feltételekben 
 
A 2008-as év a debreceni házak belsı megszépülését hozta. Ennek részeként megújult a Józsa 
Pitypang utcai, valamint a Debrecen Békés utcai lakásotthonok konyhája. A Békés utcán ez a vizes 
blokkok teljes felújításával is együtt járt. A Kosárfonó, a Békés és a Tégláskert utcai lakásotthonokban 
lecserélték a padlószınyegeket. A hálószobákban és a közlekedıben laminált lapok kerültek lerakásra. 
Pályázati úton nyert összegbıl sikerült a Kosárfonó, Békés és Pitypang utcai lakásotthonokban a 
bútorzatot a kor színvonalának és ízlésének megfelelıen kicserélni. Az ott felszabaduló, még jó 
állapotban lévı bútorokkal a befogadó otthont sikerült otthonosabbá varázsolni. 
Az év végére tervezett bútorvásárlás a nyírségi lakásotthonok vonatkozásában a gazdasági válság 
eredményeként elmaradt, így a vidéki házak állapota jelentıs elmaradást mutat. 
A családi házak tisztasági festését a legtöbb esetben elvégezték, a befogadó otthonban több 
alkalommal is. 
Lakásotthonok külsı megjelenésükben elhasznált képet mutatnak. Ehhez még társul egyes 
lakásotthonoknál a nyílászárók nem megfelelı állapota is.  
A Békés utcai lakásotthonban világító testeket cseréltek, ami egy érintésvédelmi vizsgálattal is együtt 
járt. Ugyanitt függönyöket vásároltak a nappaliba és az ebédlıbe. 
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A Debrecen- Józsa Pitypang utcai házban a lambériát a házban lakó gyerekek segítségével 
megcsiszolták és újra festették.  
A Nyíracsád Malom utcai lakásotthonban a függönyöket cserélték le, és használt bútor vásárlásával 
tették az egyik hálószobát otthonosabbá. A mosógép és a porszívó cseréje is szükségessé vált.  
Az év végén három ház kapott porszívót. A befogadó otthonban új tőzhelyet vásároltak, itt függönyök 
beszerzésével és szınyegek vásárlásával is sikerült otthonosabbá tenni a házat. 
Nyíradonyban a mosógép cseréje aktuálissá vált, emellett a ház még főnyíró és két ágy vásárlását is 
megvalósították. 
A központban két új számítógép segíti az igazgatást.  
 
Az elmúlt év szabadidıs program tervet az jellemezte, hogy fıleg a szünidıkben, minden napra be lett 
iktatva valamilyen kisebb program. Jelentıs különbség mutatkozik a debreceni és a vidéki tervezhetı 
programok mennyiségi és minıségi mutatói között. A megyeszékhelyen a programok közötti 
válogatás, míg vidéken a programok keresése, illetve helyszínek közötti távolság áthidalása a fı 
feladat. 
 
Ez évben is voltak intézményi, otthon és lakásotthon szintő szervezésben végrehajtott programok. 
Ezekhez a programokhoz kapcsolódtak a fenntartó és más által szervezett tevékenységek, melyeken 
nagyobb létszámban sikerült részt venni. Kiemelkedik a sorból a polgári pihenı parkban megrendezett 
gyermeknap, mely osztatlan sikert aratott.  
A TEGYESZ Karácsonya már hagyománnyal bíró ünnepségnek számít.  
Kiemelten fordítottak gondot a szabadidı sokszínő és helyes eltöltésére. 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenırzési csoportja végzett az intézményben átfogó 
ellenırzést a gazdálkodási rendszerrıl. Az ellenırzésre az ellenırzési program szempontjai és az adott 
idıszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével került sor. 

Az ellenırzés megállapította, hogy az ellenırzési nyomvonal alkalmas az intézmény irányítási és 
ellenırzési folyamatainak nyomon követésére és utólagos ellenırzésére. A korábbi fenntartói 
ellenırzések megállapításai hasznosultak, az ellenırzési jelentésben jelzett hiányosságok 
megszüntetésre kerültek. 
Két alkalommal is volt ellenırzés a Munkaügyi Fıfelügyelıség részérıl. A szabadságok 
szabályozottságát, és kiadásának törvényben elıírt voltának meglétét ellenırizték, de komolyabb 
hiányosságot nem tártak fel. 
A Regionális Gyámhivatal éves ellenırzése megtörtént, melynek megállapításai alapján a nevelı 
munka továbbfejlesztése valósult meg.  
A Téglás Kossuth u. 42. szám alatti lakásotthon mőködésén javítani kell, a nevelıi feladatok 
átszervezésével hatékonyabbá kell tenni az ellátást. 
Az intézmény strukturális átszervezése és a vezetık változása valószínősíthetıen kedvezıen fogja 
befolyásolni a nevelést, törekedni kell a biztonságos környezeti tényezık növelésére mind a 
gyermekek mind a dolgozók részére.  
 
A jövıre vonatkozó javaslatok 
 
Cél a szervezeti kultúra fejlesztése. A vezetık személyében bekövetkezett változások miatt az egyes 
lakásotthonok dolgozói között feszültségek alakultak ki. Feladat a biztonságos, állandó szakmai 
teamek kialakítása, a megfelelı munkahelyi légkör megteremtése, ezáltal a gyermekek 
biztonságérzetének növelése, a teljes körő ellátás hatékonyabbá tétele.  
 
Civil szervezetekkel történı együttmőködés 
- Magyar Református Egyház Zsinati Iroda Cigány Missziója 
- DMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
- Üdvhadsereg Debreceni Hadosztály 
- Magyar Kékkereszt Egyesület Hajdúsámsoni Csoport 
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- Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
- Egyházi felekezetek a különbözı településeken 
- Autóközlekedési Tanintézet Kft 
- Magyar Református Egyház Kórház Misszió 
- Segítség Határok Nélkül Alapítvány  
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Dr. Kenézy Gyula Kórház Rendelıintézet Lelkigondozó 

Szolgálata 
Fenti szervezetekkel az intézmény egyik szakmai vezetıje távozásával megszőnt a kapcsolat. 
 
- Az Oázis Alapítvány kisebb ajándéktárgyakkal segítették a gyermekek jutalmazását.  
- A Vis-vitalis Alapítvány biztosította az úszás és strandolás lehetıségeit. Télen korcsolyapálya 

ingyenes használatát tették lehetıvé. 
- A Baptista és a Názáreti Egyház ajándéktárgyakkal támogatta az intézményt. 
 
 
 
 
7. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 
 
A Hajdú Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat szakellátói feladatát a 2008. évben is a 
Gyvt., a kapcsolódó kormányrendeletek, illetve a megyei önkormányzat közgyőlésének határozatai és 
rendeletei, az intézmény szervezeti és mőködési szabályzata, valamint saját belsı szabályzatai, az 
osztályok szakmai programjai, a munkaköri leírások alapján látta el. Továbbá a 2007. november 15.-
én módosított, egységes szerkezetbe foglalt jelenleg is hatályban lévı „Eljárási rend szabályzat és 
igazgatói utasítások” a fenti jogszabályok szerint szabályozta az intézmény egyes ügytípusainak 
kezelését a mindennapi gyakorlatnak megfelelıen.  
2008. május 01.-tıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 132/2008. (IV.25.) MÖK 
határozata alapján új magasabb vezetı látja el az intézmény vezetését, az elızıekben megbízott vezetı 
az általános igazgatóhelyettesi feladatokat látja el. 
A szakszolgálat és a nevelıszülıi hálózat határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik. 
 
2008. december 31-én a szakellátásban élı kiskorú  1331 fı 
Nevelıszülınél:                    649 fı 
Gyermekotthonban:              650 fı 
Egészségügyi intézményben: 32 fı 
Utógondozói ellátott:            196 fı 
 
Szakmai létszámok 
 
A szakmai létszám megfelel a Rendeletben foglaltaknak. 
2008-ban a dolgozói létszám 105,5 fı volt, mely év végére, 104 fıre csökkent.  
 
Az egyes osztályok vezetésében változások történtek, valamint egyes munkafolyamatok hatékonyabbá 
tétele került sor. 
A nevelıszülıi hálózatot érintette a legnagyobb szerkezeti átalakítás. Három szakmai egység 
kialakításával és felelıs vezetık - területi koordinátorok hozzárendelésével tették hatékonyabbá a 
hálózatban folyó nevelımunkát, továbbá a pszichológus munkaköröket, szakembereket rendeltek az 
egyes szakmai egységekhez. 
Azt a határozott célt tőzték ki maguk elé, hogy a szervezet sajátosságainak megfelelıen, lehetıség 
szerint valósítsák meg a lehetı leghatékonyabb szakmai kontrollt a hálózat felett, amelyben 
érvényesülnek a demokratikus munkaszervezési formák, ezzel együtt az emberközeliség, 
gyermekcentrikusság, következetes háttérrel. 
Ennek megfelelıen kezdték el megszervezni a rendszerben élı és dolgozó gyerekek és nevelıszülık 
fokozottabb és szervezettebb megsegítését, egyéni terápiák, csoportos terápiák formájában, melyre 
pályázati forrást is sikerült mozgósítani. 
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A nevelıszülık megsegítését elıször is idıigényesebb, de demokratikusabb problémafeltáró 
folyamatokkal, eset - konzultációk, - konferenciák és - megbeszélések, mediáció formájában 
biztosították, majd számukra is elérhetıvé tették a terápiás lehetıségeket, egyéni konzultációt, 
tanácsadást, tréningeket. Bizonyos „elakadt” esetekben pedig külsı, független szakemberek 
bevonásával, - akik mintegy szupervizori nézıpontból tudták támogatni a résztvevıket, - biztosították 
a munka folyamatosságát. 
 
Szaktanácsadási szolgáltatásukat újraszabályozták, kidolgozták dokumentálásának módját. Az elmúlt 
évben a berettyóújfalui speciális lakásotthonokkal, a Komádi Gyermekotthonnal, a Református 
Egyház keretein belül szervezıdı és a Tetétlenen mőködı nevelıszülıi hálózattal kapcsolatban 
nyújtottak szaktanácsadási tevékenységet. 
A vagyonkezelı esetszámának növekedése indokolná egy fıvel a jelenlegi létszám emelését, 
tekintettel azonban a szőkös költségvetési forrásokra, ez jelenleg nem biztosítható. Az esetszámok 
arányos elosztásával a probléma kezelhetı. 
Személyi feltételek vonatkozásában folyamatos tevékenységként a nevelıszülıi hálózat mennyiségi és 
minıségi fejlesztésére is hangsúlyt fektettek.  
Szerveztek tájékoztató elıadásokat, több településen az érdeklıdık számára személyes kapcsolat 
révén népszerősítették a tevékenységet. Az elmúlt évben három FIKSZ csoportot (nevelıszülıket 
képzı csoportot) indították be. 
 
 
Változások a személyi és tárgyi feltételekben 
 
A fenntartó a munkához egy személyautót biztosított az év során, ez nagy segítséget jelent a terepen 
zajló munkához. 
Sor került a kapcsolattartó szobák felújítására, kialakítására, ezáltal méltóbb helyszínt teremtve a vér 
szerinti szülık és gyermekek találkozásának. 
Az irattárakat bepolcoztatták, mellyel segíteni szeretnék az irattárazási rendszer megreformálását, 
átláthatóságát, könnyen kezelhetıségét.  
Az épület pincéjében több évtizede győlnek a gyermek és intézményi iratok. A levéltár munkatársaitól 
selejtezésre kértek árajánlatot. A felmérés szerint mintegy 400 000 Ft költséget jelentene az 
intézménynek, ezt a jövıben tanácsos lenne elvégezni, mind a szabályos iratkezelés végett, mind a 
tároló helyiségek felszabadulása miatt. 
A jövıben a meglévı padlástér hasznosítása is jelentısen javíthatná a mőködés tárgyi, infrastrukturális 
feltételeit. 
Az év során új tároló helyiségeket alakítottak ki. 
2008-ban szinte az egész számítástechnikai rendszer kicserélésre került, ezzel együtt megoldódott az 
intézmény szoftver legalizációja. 
 
Szoftver specifikáció és készíttetés lehetıségeit is keresték a nevelıszülı családok nyilvántartására, ez 
a munka a Debreceni Egyetem Informatikai Karával történı együttmőködésben kezdıdött meg.  
A flottás telefonok szerzıdését felülvizsgálták, a megfelelı árajánlat birtokában új szerzıdést kötöttek.  
Új webtárhely hosting szerzıdést kötöttek létrehozták az intézmény új dinamikus honlapját, amely 
lehetıséget ad szélesebb körő kommunikációra, fórum üzemeltetésére is. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által szervezett Szociális Munka Napján a dolgozók nagy 
számban vehettek részt. Az ünnepség alkalmával Buzás Tibor a szakértıi bizottság vezetıje a Hajdú 
Bihar Megye Ezüst Emlékérmét kapta meg munkája elismeréseként. 
 
A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzések tapasztalatai 
 
2008. szeptemberében az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
a püspökladányi területen élı nevelıszülık vizsgálatát végezte el. A feljegyzés alapján az 
intézkedések megtörténtek. 
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2008. szeptemberében az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivataltól a püspökladányi területen élı nevelıszülık vizsgálatát végezte el. Errıl a vizsgálatról 
az SZGYH.120/28/2008. számú ügyirat tartalmazza az észrevételeket, az intézmény részérıl a 
szükséges intézkedések megtörténtek. 
Ezek a következık: 

- Zsebpénz felhasználásával kapcsolatos alapelvek rögzítése. 
- Az egyéni gondozási-nevelési tervek áttekintése. 
- Az utógondozói ellátására jogosultakkal kötött írásbeli megállapodások egy példányának 

eljuttatása a nevelıszülıkhöz. 
- A gyermekek elhelyezési körülményeinek vizsgálata. 
- A nevelıszülık gyermekvédelemmel kapcsolatos általános tájékozottságának bıvítése, a 

nevelıcsaláddal foglalkozó szakemberek feladataival történı megismertetése. 
- A szabadidıs tevékenységekhez szolgáló tárgyi feltételek felülvizsgálata. 
- A testvérkapcsolatok felülvizsgálata, a szülıkkel történı kapcsolattartások segítése, 

koordinálása. 
 

Az észrevételezett tapasztalatokról, hiányosságokról tájékoztatták az ellenırzött / vizsgált területhez 
tartozó nevelıszülı tanácsadókat, gyámi gondozói tanácsadókat, a gyermekek hivatásos gyámját. 
A nevelıszülık számára szervezett kötelezı továbbképzések alkalmával sor került a nevelıszülıi 
vállalással kapcsolatos jogszabályok, feladatok, valamint a szakemberek jogszabály szerinti feladatai 
ismertetésére. 
Az egyéni gondozási-nevelési tervek aktualizálása, az adatlapok hiányosságainak pótlása, a hiányzó 
dokumentumok, írásbeli megállapodások eljuttatása a gondozási helyre a nevelıszülı tanácsadók 
közremőködésével folyamatosan megtörténtek. 
Az egyéni gondozási-nevelési tervek elkészítéséhez azóta elfogadták, egy erre a célra kidolgozott 
módszertani útmutatót. 
A kapcsolattartások gyakoriságának növelése, a szülı és a gyerek közötti kapcsolat erısítése és a 
hazagondozás lehetıségének biztosítása számukra is elsıdleges fontosságú. 
A kapcsolattartások minıségének javítása érdekében szorgalmazzák a nevelıszülık otthonában 
megvalósuló kapcsolattartásokat. A TGYSZ épületében található kapcsolattartó szobák felújításával 
és berendezésük tervezett kiegészítésével, illetve a meglévı két szoba mellett egy harmadik 
biztosításával a kapcsolattartások intimebbé, otthonosabbá tételét, a szülık számára elérhetıbbé 
válását kívánták segíteni. 
A testvérkapcsolat megırzése érdekében törekednek az azonos gondozási helyen történı elhelyezésre, 
amit sok esetben nehezít a testvérek nagy száma (4 fı felett), és az üres férıhelyek limitáltsága (1-2 
férıhely). A testvérkapcsolat megırzése érdekében törekednek a testvérek külön gondozási helyre 
történı elhelyezésénél az azonos településen élı nevelıszülıknél való elhelyezésre. 
Az ellenırzés kapcsán tapasztalt hiányosságok felvetik annak szükségességét, hogy a Nevelıszülıi 
Hálózat átfogó – minden gondozási helyre kiterjedı – ellenırzése megtörténjen az elkövetkezı év 
során, kidolgozva ennek szempontjait, felhasználva a korábbi vizsgálatok tapasztalatait is. 
 
A jövıre vonatkozó célok, javaslatok 
 
Az intézmény szervezeti átalakítását követıen, a szakmai munka színvonalának további emelése a cél. 
A nevelıszülıi hálózat további fejlesztése révén a gyermekek és nevelıszülık számára a 
szolgáltatások bıvítését kell folytatni. A családi kapcsolatok erısítésével szeretnék elérni, hogy minél 
több gyermek kerülhessen vissza a családjába, vagy örökbefogadó szülıhöz. 
Kitőzött feladat a szakszolgáltatás színvonalának bıvítése a szolgáltatások hatékonyabbá tétele. 
 
 

Civil szervezetekkel történı együttmőködés 
 

A 2008. évben fontos feladatnak tartottuk a civil szférával és az egyházakkal való kapcsolatfelvételt és 
együttmőködést. 
A következı civil szervezetekkel tartanak rendszeres kapcsolatot: 
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„Jövıdért” Alapítvány 
Az alapítvány szakmai mőködésének az intézmény ad teret, a kapcsolat napi szintő a TGYSZ 
mindennapi feladatain felüli kiegészítı tevékenységeket segíti.  

– táborok szervezése 
– kiemelt rendezvények szervezése, lebonyolítása (juniális, karácsonyi ünnepség, stb.) 
– pályázati forrásteremtés a szakellátásban nevelkedık részére 
– oktatások, képzések szervezése (nevelıszülık bevonásával) 

 
Hajdú-Bihar Megyei Nevelıszülıkért, Gyermekekért Egyesület  
Elsısorban a TGYSZ fenntartásában mőködı nevelıszülık szakmai tömörülése, érdek-képviseleti 
szerve. Nevelıszülıket érintı szakmai kérdésekben minden esetben felkérik ıket vélemény 
nyilvánításra.  

– kiemelt rendezvények szervezése, lebonyolítása (juniális, karácsonyi ünnepség, stb.), pályázati 
forrásteremtés a szakellátásban nevelkedık részére 

– BAGE Egyesület  
Új elemként lépett 2008. évben a szakmai együttmőködésünk keretében a BAGE, ık a volt állami 
gondozott és jelenleg is rendszerben élı gyermekek segítı, érdekképviselı megyei szervezete akik 
civilként szeretnék segíteni a közös célcsoportokat. 2008 decemberétıl az intézmény szoros szakmai 
együttmőködés keretében irodát biztosít a TGYSZ a szervezet számára 

 közös rendezvényszervezés 
 pályázati forrásteremtés a szakellátásban nevelkedık részére 
 adománygyőjtés, tehetséggondozás 

 
A szakszolgálat 2008. évben nyitott volt minden civil megkeresésre, továbbá célzottan keresték a civil 
szervezeteket akár alkalmi programok eseti együttmőködések megvalósításához is. 
Folyamatosan részt vettek a Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesületének 
rendezvényein. 
 
A Szakértıi Bizottság tevékenysége 
 
2008-ra vonatkozó adatok 

Vizsgálatok 

Az elvégzett vizsgálatok száma: 982, ebbıl 
� esetfelmérı vizsgálat: 363 
� pszichológiai: 315 
� gyermekorvosi: 269 
� gyermekpszichiátriai: 16 
� gyógypedagógiai: 19 

 
A szakvéleményekkel kapcsolatos adatok, jellemzık: 
 
Csak esetfeltárást követıen (egyéb szakvizsgálatok elvégzése nélkül) adott javaslatok, észrevételek 
száma: 48 (ebbıl 19 esetben „Záradék” készült a korábbi szakvéleményhez). 
Elkészített szakvélemények száma: 315 (további 75 fırıl ún. szükséglet megállapító szakvélemény is 
készült) ebbıl  
 

� ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetében: 239 
� átmeneti nevelésbe vételi eljárás esetében: 50 
� egyéb eljárás miatt elkészített szakvélemények száma: 26, ebbıl  

- speciális szükséglet megállapítása: 18 
- speciális szükséglet éves kontrollvizsgálata: 1 
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- gondozási hely megváltoztatása: 7 
(Megjegyzés: összesen 22 fınél került sor speciális szükséglet vizsgálatára, 
mert további 2 fı ideiglenesen elhelyezett és 1 fı nevelésbe vételi eljárással 
érintett gyermeknél is vizsgáltuk ennek fennállását.) 

A szükségletet igazoló dokumentumok alapján készített szükséglet megállapító szakvélemények 
száma: 75, ebbıl 69 esetben a szükséglet meglétét, 6 esetben pedig az addig fennálló szükséglet 
megszőnését állapította meg a bizottság. 
 
A.)  
A bizottság 22 fı vizsgálata során 14 esetben állapította meg a speciális ellátási igényt, ebbıl 
javaslatok születtek: 

- minisztériumi gyermekotthonba: 4  
- megyei speciális gyermekotthonba: 8 
- gyermekotthonba: 0 
- Szt. hatálya alá esı otthonba: 1 

− vissza a családba: 1 
 

Országos Gyermekvédelmi Szakértıi Bizottság által vizsgált gyermekek száma: 3 
  - minisztériumi gyermekotthonba nyert elhelyezést: 3 
  - az OGYSZB vizsgálatára vár: 1 

 
Megjegyzés: További 2 fıt fellebbezési eljárás kapcsán vizsgált az OGYSZB, megállapította a 
speciális ellátási igényt, de nem javasolta a minisztériumi gyermekotthoni elhelyezést, maradtak 
lakásotthonukban, 1 fı eddig minisztériumi gyermekotthonban lévı gyermek éves kontrollvizsgálata 
során az OGYSZB megállapította a speciális ellátási igény megszőnését. 
 
Év végi helyzetkép a megyében: 
2008. december 31-én szakellátásban részesülı speciális ellátási igényő gyermekek, illetve fiatalok 
száma a megyében:  

Összesen:  40 fı 
Fiú:           31 fı 
Lány:          9 fı 
 

I. Vezetı tünetek fiúk esetében (csak a „fıtünet”):  
- Súlyos pszichés tünet összesen: 10 

Ebbıl: 
- személyiségfejlıdési zavar: 6 (fıleg kora gyermekkori kötıdési és emocionális problémák)  
- súlyos pszichotikus tünet: 0 
- súlyos neurotikus tünet: 1 
- pszichiátriai vezetı tünet: 3 

- Súlyos disszociális tünet összesen: 20 
Ebbıl: 
- súlyos beilleszkedési zavar: 10 
- antiszociális magatartás: 4 
- gyermekkorú elkövetı: 6 
 

- Pszichoaktív szer használata összesen: 0 
Ebbıl:  
- drog:  
- alkohol:  
- egyéb, éspedig: 
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Kettı vagy annál több tünet (súlyos pszichés –és súlyos disszociális tünet és pszichoaktív szer 
használata) együttes fennállása is diagnosztizálható volt: 22 
Pszichiátriai tünet (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll: 11 
Drogabúzus megléte (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll: 7 
 
A speciális ellátási igényő fiúk (31 fı) az alábbi ellátási formákban részesülnek:  

� minisztériumi mőködtetéső speciális gyermekotthonban: 4 
megyén belüli speciális gyermekotthonban: 16 

� gyermekotthonban: 1 
� különleges gyermekotthonban: 2 
� lakásotthonban: 2 
� átmeneti (befogadó) otthonban: 0 
� Szt. hatálya alá tartozó ápoló- gondozó otthonban: 1  
� javítóintézetben: 4 
� fiatalkorúak börtönében: 1 

Ebbıl:  
� minisztériumi speciális gyermekotthoni várólistán van: 0 
� minisztériumi speciális gyermekotthonba felterjesztve, OGYSZB vizsgálatára vár: 0 
� megyén belüli speciális gyermekotthonba történı beszállítása még nem történt meg: 2 
�  

Megjegyzés: 3 fiú helyzete teljesen megoldatlan országos ellátási őr miatt (pszichiátriai  
 jellegő vezetı tüneteik miatt) 

 
II. Vezetı tünetek lányok (9 fı) esetében (csak a „fıtünet”):  
- Súlyos pszichés tünet összesen: 2 

Ebbıl:  
- személyiségfejlıdési zavar: 0 
- súlyos pszichotikus tünet: 0 
- súlyos neurotikus tünet: 0 
- pszichiátriai vezetı tünet: 2 

 
- Súlyos disszociális tünet összesen: 7 

Ebbıl: 
- súlyos beilleszkedési zavar: 5 
- antiszociális magatartás: 2 
- gyermekkorú elkövetı: 0 
 

- Pszichoaktív szer használata összesen: 0 
Kettı vagy annál több tünet (súlyos pszichés –és súlyos disszociális tünet és pszichoaktív szer 
használata) együttes fennállása is diagnosztizálható volt: 6 
Pszichiátriai tünet (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll: 2 
Drogabúzus megléte (akár vezetı tünet, akár járulékos) is fennáll: 3 
 
 
A speciális ellátási igényő lányok (9 fı) az alábbi ellátási formákban részesülnek: 

� minisztériumi mőködtetéső speciális gyermekotthonban: 5 
� lakásotthonban: 3 
� gyermekotthonban: 1 

Ebbıl:  
� minisztériumi speciális gyermekotthoni várólistán van: 0 
� minisztériumi speciális gyermekotthonba felterjesztve, OGYSZB vizsgálatára vár: 1 

 
Megjegyzés: 2 fınél a speciális ellátási igény megszőnésének megállapítása várható rövidesen, 1 fı 
pedig felnıtt korú lesz. 
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B.)  
A szakvéleményekben különleges szükségletet állapítottak meg 176 esetben, valamint annak 
megszőnését 6 esetben (összesen 182 szükséglet megállapítás). Mindezekbıl: 
  - komplex szakvélemény készült: 107 
  - megállapító szakvélemény készült:   75 
 
A különleges ellátási igény fennállásának okai és a javasolt gondozási formák: 
— életkora miatt: 67 

— gyermekotthonba: 0 
— különleges gyermekotthonba: 6 
— nevelıszülıhöz: 49 
— vissza a családba: 12 

— életkora és tartós betegsége miatt: 7 
— gyermekotthonba: 0 
— különleges gyermekotthonba: 1 
— nevelıszülıhöz: 6 
— Szt. hatálya alá esı otthonba: 0 

— értelmi képessége következtében: 50 
— gyermekotthonba: 1 
— lakásotthonba: 7 
— különleges gyermekotthonba: 8 
— nevelıszülıhöz: 24 
— vissza a családba: 10 

— tartós betegsége végett: 26 
— gyermekotthonba: 0 
— lakásotthonba: 4 
— különleges gyermekotthonba:5 
— nevelıszülıhöz: 16 
— vissza a családba: 1 

— értelmi képessége és tartós betegsége miatt: 19 
— gyermekotthonba: 0 
— lakásotthonba: 1 
— különleges gyermekotthonba: 3 
— nevelıszülıhöz: 12 
— Szt. hatálya alá esı otthonba: 2 
— vissza a családba: 1  

— életkora, tartós betegsége és fogyatékossága miatt:2 
— gyermekotthonba: 0 
— különleges gyermekotthonba: 2 
— nevelıszülıhöz:0 
— Szt. hatálya alá esı otthonba: 0 
— vissza a családba: 0  

— más fogyatékossággal rendelkezı: 1 
— gyermekotthonba: 0 
— nevelıszülıhöz:1 
— Szt. hatálya alá esı otthonba: 0 
— vissza a családba: 0  

 
 
C.)  
61 esetben nem javasoltuk a nevelésbe vételt, ebbıl 

— még a tárgyévben mégis szakellátásba került:1 fı, plusz 1 testvérpár (3 fı)  
— átmeneti gondozásba került: 0 
— alapellátásban gondozzák: 47 
— családba fogadás: 11 
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A gyámhivatalok által további hazahelyezett gyermekek száma: 31 
— akikrıl nem kértek szakvéleményt: 25 
— akiknek visszavonták a megkeresést: 6 
 

A gyermekbántalmazással, illetve bőncselekmények elkövetésében érintett gyermekkel és fiatalokkal 
kapcsolatos adatok a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértıi Bizottság 2008-ben készített 
szakvéleményei alapján (315 fı): 

 

Gyermekbántalmazással érintett gyermekek száma: 157 
- fiú: 73 
- lány: 84 

I/a. A bántalmazás formája: 
- súlyos elhanyagolás: 117 
- fizikai abúzus: 57 
- érzelmi abúzus: 63 
- szexuális abúzus: 7  

- A Bizottság kapott hivatalos jelzést az abúzusról a vizsgálatok elıtt: 137 
- Nem kaptak jelzést, a vizsgálatok során tárták fel a korábbi abúzust: 20 
I/b. Kapcsolat jellege a gyermekjóléti szolgálattal: 

- nem volt kapcsolat: 21 
- alapellátás: 40 
- védelembe vétel: 96 

I/c. Intézkedések történtek-e: 
- rendırségi feljelentés: 24 
- pszichológiai kezelés: 2 
- pszichiátriai kezelés: 1 
- egyéb, éspedig: 18,  

ebbıl orvosi vizsgálat 1, pszichológiai vizsgálat 1, kórházi kezelés 0, igazságügyi 
pszichológusi szakértıi vizsgálat: 2, tanácsadás: 14 

- Vizsgálataik elıtti idıszakban bőncselekményt elkövetett fiatalok száma: 21 
- fiú: 18 
- lány: 3 

II/a. Kapcsolat jellege a gyermekjóléti szolgálattal: 
- nem volt kapcsolat: 2 
- alapellátás: 7 
- védelembe vétel: 12 

II/b. Pártfogói felügyelet volt-e? 
- igen: 2 
- nem: 19 

 
Az Elhelyezési Osztály tevékenysége 
 
Az osztályon történt személyi változások a munka hatékonyságközpontú átszervezését is jelentették. 
A tárgyi feltételek javultak, a két helységgel mőködı irattár segíti a dokumentumok elhelyezését.  
Az osztályon szinte mindenkinek van számítógépe lapmonitorral. Az irodákban történı elhelyezés 
megfelelı.  
Tovább is mőködik a 24 órás diszpécserszolgálat (mobiltelefonon). Üres férıhely kevés van, ezért 
fıként az Ideiglenes hatályú beutalások nehézségekbe ütköznek. 
 
A speciális gyámi-gondozói tanácsadók és a felvételért felelıs gyermekvédelmi ügyintézı a szakértıi 
bizottsági szakvélemények elkészültét követıen elhelyezési értekezletet hívnak össze, valamint 
gondozási hely változtatás, tervmódosítás, megszüntetés, illetve egyéb más esetben gyámhivatali 
megkeresést követıen értekezletet tartanak. Az értekezletek idıpontjáról az érintettek értesülnek 
meghívó formájában, illetve minden osztály megkapja az értekezletek beosztását.  
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Az elhelyezési értekezletek fontos szerepet játszanak a TGYSZ életében, hiszen jelen vannak a 
TGYSZ szakemberein kívül a gyermekügyekkel foglalkozó külsı szakemberek (gyámhivatal, 
gyermekjóléti szolgálat, gondozási hely, stb.) is. Az értekezletek nagy mértékben meghatározzák, 
megmutatják a szakszolgálat arculatát, az itt folyó munkát.  
2008-ban az elhelyezési értekezletek száma: 279 volt. 
 
A 279 elhelyezési értekezletbıl 212 esetben került sor gondozási hely meghatározására, 81 esetben 
gondozási hely megváltoztatására. Nevelésbe vétel megszüntetésére 96 esetben született javaslat. 88 
esetben volt tervértekezlet, illetve amikor nem valósult meg javaslat, nem eredményezett változást a 
kezdeményezés. 
Speciális szükséglet megállapítása ügyében 37 esetben került sor. 
 
A szakellátásban 2008. dec.31-i dátummal 1331 kiskorú volt, ebbıl: 
- Ideiglenes hatályú elhelyezettek: 85 
- Átmeneti neveltek:  1182 
- Tartós neveltek:   64 

- Nevelıszülınél: 649 
- Gyermekotthonban: 650 
- E.ü.-i intézményben: 32 
- Utógondozói ellátott: 196  
ebbıl: 

- nevelıszülınél: 85 
- gyermekotthonban: 111  

 
Új felvétel:   303 
Megszüntetés:   280 
ebbıl: 

- nagykorú lett: 99 
- visszakerült vér szerinti családjába: 141 
- házasságot kötött: 2 
- örökbefogadással szőnt meg: 24 
- átutalással szőnt meg: 12 
- meghalt: 2 

 
2008-ban 36 új örökbefogadási kérelem érkezett be a szakszolgálathoz. 4 csoportban, 54 fı vett részt 
örökbefogadásra felkészítı tanfolyamon.  
Jelenleg 65 házaspár vagy egyedülálló rendelkezik alkalmassági határozattal, 15 házaspár vagy 
egyedülállónak folyamatban van az alkalmasság megállapítása. 
 
A lezárult örökbefogadások száma: 27.  
Életkor szerint: 
0 – 1 éves: 9 
1 – 3 éves: 11 
3 – 6 éves:   4 
6 – 10 éves:   2 
10 – 14 éves:   0 
14 év felett:       1 
Más megyébe lett örökbe adva: 7 gyermek. 
Külföldre lett örökbe adva: 1 gyermek, 
1 – 3 éves:  0 
3 – 6 éves: 0 
6 – 10 éves: 1 
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Az összes örökbefogadások közül nevelıszülıtıl történt az örökbefogadás 17 esetben, ebbıl 
nevelıszülı fogadott örökbe 1 gyermeket. Gyermekotthonból 7 (6 a Reménysugárból, 1 
lakásotthonból) örökbefogadás történt.  
Gyermek kihelyezése közvetlenül örökbefogadókhoz a kórházból 4 esetben történt (3 lezárult, 1 
folyamatban).  
Az örökbefogadás ezen módját szeretnék minél több örökbefogadásra váró számára elérhetıvé tenni. 
Ebben a kórházak, a gyámhivatalok és a gyermekvédelmi rendszer résztvevıinek szoros 
együttmőködésére van szükség. 
2008. december 31-én 7 gyermek örökbefogadási ügye volt folyamatban (1 nevelıszülı által, 2 fı más 
megyébe, 3 fı megyén belül, 1 fı külföldre történı ügy). 
 
A Nevelıszülıi Osztály tevékenysége 
 
2008. félévétıl a nevelıszülıi hálózat új vezetıjének kinevezését követıen került sor a területek 
felosztására és a területekért felelıs területi koordinátorok megkezdték munkájukat. Az ı feladatuk 
elsısorban a saját területen dolgozó szakemberek munkájának támogatása és ellenırzése mellett a 
nevelıszülıi hálózatban elhelyezésre kerülı gyerekek számára az illesztés folyamata révén a 
megfelelı gondozási hely kiválasztása. 
A hálózathoz csatlakoztak a pszichológusok és egy gyógypedagógus. 
A pszichológusoknál megjelenı esetszámok magukban foglalják a pszichológiai vizsgálatokat, a 
pszichológiai tanácsadást, a terápiás jellegő foglalkozásokat és az esetmegbeszéléseket. 
Az SZGYH. 120/27/2008. számú mőködési engedély szerint: 
Az engedélyezett férıhelyszám:  797 
Nevelıszülık száma összesen:  261 fı 
Ebbıl hivatásos nevelıszülı:   26 fı 

+1 fı kapott még megbízást ebben az évben, de még 
nem szerepel a fenti engedélyben 

 
A 2008-as évben 12 új nevelıszülı számára kértek mőködési engedélyt, de még ebben az évben 
elindult egy új FIKSZ képzés is.  
Nevelıszülık számának alakulása: 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Hivatásos 
nevelıszülık 

 
22 

 
21 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
24 

 
27 

Hagyományos 
nevelıszülık 

 
163 

 
194 

 
205 

 
226 

 
235 

 
240 

 
217 

 
223 

 
234 

Összesen 185 215 232 253 262 267 244 247 261 

 
A nevelıszülıi hálózatban elhelyezett gyermekekre vonatkozó adatok: 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Hivatásos 
nevelıszülınél 
elhelyezett gyerek 
és fiatal létszáma 

 
 
 
88 

 
 
 
94 

 
 
 
120 

 
 
 
124 

 
 
 
136 

 
 
 
144 

 
 
 
139 

 
 
 
141 

 
 
 
148 

Hagyományos 
nevelıszülınél 
elhelyezett gyerek 
és fiatal létszáma 

 
 
 
318 

 
 
 
380 

 
 
 
413 

 
 
 
481 

 
 
 
513 

 
 
 
537 

 
 
 
558 

 
 
 
574 

 
 
 
574 

Összesen 406 474 533 605 649 681 697 715 722 
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Tendenciák a hálózatban 
 
A nevelıszülıi hálózat számára komoly kihívást jelent az, hogy a gyermekvédelmi szakellátásba 
kerülı gyerekek esetében tendenciaszerően növekvı számban jelenik meg az igény a nagyszámú 
testvérek együttes elhelyezésére, ugyanakkor többségében 1-2 üres férıhellyel rendelkezı családok 
vannak, már a 3-as testvérek együttes elhelyezése is nehéz. 
A testvérek közötti intenzív kapcsolattartás megvalósítása a testvérek esetleges szétválasztása esetén 
fontos feladat. Ennek megvalósulását a családdal dolgozó szakemberek fokozott figyelemmel követik. 
A bekerülı gyerekek életkorának növekedésével (14 év felett) párhuzamosan nehezedik a 
szocializációjuk megvalósíthatósága. 
A gyakran disszociális tüneteket mutató serdülık nevelési feladataira a nevelıszülık nincsenek 
kellıképpen felkészülve, a családok magas gyereklétszáma mellett ezeknek a gyerekeknek a kezelése 
komoly kihívást jelent, és az addigi családi egyensúly tartós felborulását eredményezheti. 
A hivatásos nevelıszülık számára a 2008-as év végén és a 2009-es év elején ezen problémára való 
felkészüléshez nyújtottak segítséget, az „Alkalmazkodási és beilleszkedési zavarral küzdı gyerekek 
reszocializációjának módszerei” címmel indított tanfolyam révén, melyen 16 fı vesz részt. 
A közepes mértékő mentális retardációban szenvedı gyerekek nevelıszülıi elhelyezése is sok 
nehézségbe ütközik. 
Ezeknek a gyerekeknek mind az otthoni, mind az intézményi ellátása, nevelése különleges feladatot 
jelent. A nevelıszülık lakóhelyén kevés olyan intézmény van, amely kész fogadni a gyerekeket, így a 
különleges szükségletük kielégítése akadályokba ütközik. 
Sok esetben a gyerekek családjukból való kiemelése a nevelıszülınél való ideiglenes elhelyezése 
esetén kevés információ áll rendelkezésre, ami az illesztés során a szakmai szempontok 
figyelembevételét kevésbé teszi lehetıvé. Az Elhelyezési Osztály segítségével tervezik az elérhetı 
információk bıvítésére vonatkozó igény eljuttatást az alapellátás, illetve a beutaló szervek irányába. 
 
Vér szerinti kapcsolattartás, hazagondozás, örökbefogadás 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Szülıhöz, családba 
visszahelyezett 

8 22 8 16 30 35 30 61 33 

Örökbe fogadott 14 9 28 21 34 31 30 28 17 

Nagykorúvá vált 7 1 2 4 8 20 35 21 19 

Egyéb 0 0 0 0 2 3 3 1 0 

Gyermekvédelmi 
gondoskodás 
megszőnt (összesen) 

29 32 38 43 74 89 98 141 70 

 
Kapcsolattartásra vonatkozó adatok 
 
Egyáltalán nincs kapcsolata: 212 fı 
Az elhelyezett gyermekek közül kapcsolatot tart szüleivel, rokonaival: 410 fı 
A kapcsolattartás helyszíne: 
 2008   2007 

— gyermekjóléti szolgálatnál: 89 fı   120 fı 
— területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál: 147 fı    166 fı 
— nevelıszülınél: 74 fı   55 fı 
— vér szerinti családjában: 65 fı 
— egyéb helyen, börtön, gyermekotthon, stb.: 11 fı 
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Család- és utógondozás 2008-ban 
Nevelıszülınél elhelyezett fiatal felnıttek száma:  72 fı 
Hivatásos nevelıszülınél elhelyezett fiatal felnıttek száma: 15 fı 
Nagykorúvá vált:       24 fı 
Utógondozói ellátott lett:      14 fı 
Nagykorúvá válást követıen 
Otthonteremtési támogatásban részesült:      4 fı 
 
A szakmai munka színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében került sor 2008. júniusától a 
nevelıszülıi hálózat 3 különálló területre bontására. Ezen területek vezetését a tervek szerint szakmai 
egységvezetık végzik. 
A területi bontás átláthatóvá és követhetıvé teszi az itt folyó munkát, ellenırizhetıbbé a törvényi 
feltételek megvalósulását és kijelölhetıbbé a felmerülı igényeket, probléma területeket. 
 
A kapcsolattartás és hazagondozás támogatása, illetve zökkenımentessé tétele érdekében folyamatban 
van ún. kapcsolattartásra vonatkozó eljárási rend elkészítése, amely a törvényi szabályozásnak 
megfelelıen rögzíti a folyamat során megjelenı feladatokat, ezekhez tartozó felelısöket és esetleges 
határidıket. 
 
A nevelıszülıi alkalmasság szempontjából egyrészt az új nevelıszülık alkalmasságának megítélése 
szempontjából – FIKSZ döntés elıkészítı tréning elıtt – sor kerül a jelentkezık pszichológiai 
szőrésére. Hosszabb távú tervek között szerepel a nevelıszülı alkalmassági felülvizsgálatok 
átgondolása, hatékonyabbá tétele. 
 
Korcsoportok szerinti megoszlás, nemenként (nevelıszülıknél) 
 
Korcsoportok Befogadó  

 mind ebbıl lány mind ebbıl lány összesen ebbıl lány 

0-1 29 19   29 19 

1-3 75 39   75 39 

3-6 152 65   152 65 

6-10 292 142 1 1 293 143 

10-16 553 251 6 6 559 257 

16-18 222 104 1 1 223 105 

összesen: 1323 620 8 8 1331 628 

utógond. ell. 196 86   196 86 

Mindösszesen: 1519 706 8 8 1527 714 
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Korcsoportok 
Ideiglenes 
elhelyezett 

Átmeneti nevelt Tartós nevelt Összesen 

 
mind 

ebbıl 
lány 

Mind 
ebbıl 
lány 

Mind 
ebbıl 
lány 

mind 
ebbıl 
lány 

0-1 8 5 12 10   20 15 

1-3 5 2 48 24 1 1 54 27 

3-6 5 4 103 45 3 1 111 50 

6-10 5 1 163 79 3 2 171 82 

10-16 4 1 207 108 10 6 221 115 

16-18   49 26 11 7 60 33 

összesen: 27 13 582 292 28 17 637 322 

         

utógond. ell.   66 25 19 9 85 34 

         

Mindösszesen: 27 13 648 371 47 26 722 356 

 
Gyámi-gondozói osztály tevékenysége 
 
Ezen az osztályon is voltak személyi változások, mely valószínősíthetıen hozzájárulnak a 
feladatellátás hatékonyabbá tételéhez. 
A szakemberek esetszámai között az elmúlt év során is lényeges különbségek mutatkoznak. Eltérés 
jelentkezik az elhelyezés helye szerint is, hiszen van, aki csak gyermekotthonban/lakásotthonban látja 
el feladatát, vannak, akik csak nevelıszülınél élı gyermekekkel kerülnek kapcsolatba. A látogatandó 
települések földrajzi elhelyezkedése szerinti megosztás sem látszik gazdaságosnak. 
Ennek érdekében a területi átszervezés elkezdıdött, melynek kiemelt szempontja, hogy minden 
gyámi-gondozói tanácsadóhoz különbözı otthont nyújtó ellátásokban nevelkedı esetek kerüljenek, 
ennek segítségével az esetszámokat közelíteni lehetne.  
Nagyobb gyermekotthonokban minimum 2 fı gyámi-gondozói tanácsadó munkája szükséges. Az 
átszervezés során a földrajzi szempontok is figyelemmel kell lenni. 
A gyámi gondozói tanácsadók elhelyezése az intézmény épületében megfelelınek ítélhetı. A munkát 
segítette az új számítógépes rendszer beállítása. Minden irodába 6 új számítógép került.  
Nem rendelkeznek fénymásolóval, ennek beszerzése gyorsítaná az adminisztrációs tevékenységet. 
A gyámi-gondozó tanácsadók 1278 gyermek hivatásos, illetve intézményi, valamint nevelıszülıi 
gyámjának nyújtanak segítséget, adnak tanácsot, illetve ellenırzik gyámi funkciójukból adódó 
tevékenységüket. 
 
2008-ban az éves felülvizsgálatok száma: 1067    
ebbıl 

- nevelésbevétel megszüntetésére tett javaslatok száma: 67 
- nevelésbevétel fenntartására tett javaslatok száma: 1000 
- elhelyezési terv fenntartására vonatkozó javaslat: 930 
- az elhelyezési terv módosítására vonatkozó javaslat: 135 
- a gyermek gondozási helyének megváltoztatására vonatkozó javaslat: 112 
- a gyám korlátozására, felmentésére, új gyám kirendelésére tett javaslat:200 
 

A gyámhivatal félévente történı tájékoztatása: 88  
ebbıl 

- 3 év alattiak felülvizsgálatához a helyzetértékelés elkészítése: 81 
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- egyéb, éspedig: Gyámhivatal felkérésére  
 
Javaslat örökbe fogadhatónak nyilvánításra: 56 
ebbıl  

- megvalósult örökbefogadás: 9 
 

Javaslat a gyámok gyámi jogkörének korlátozására:  
1 ebbıl 

- a gyámhatóság a gyámi jogkört korlátozta: 1 
 
Javaslat a gyámok felmentésére:  152   
ebbıl  

- gyámhatóság felmentette a gyámot: 113 
oka: 
Területi átszervezések és munkatárs cserék. 
Gondozási hely változás. 
A nevelıszülı nem vállalta tovább a gyámságot. 

 
Javaslat a gyámok elmozdítására: 14 
ebbıl 

- a gyámhatóság elmozdította a gyámot: 12 
oka: 
Gondozási hely változás 

 
Gyámcsere: 125 
ebbıl 

- hivatásos gyámok cseréje: 27         
okai: Gondozási hely változtatás. 

Területi átszervezések. 
- gyermekotthoni gyámok cseréje: 69  

okai: Területi átszervezések és munkatárs cserék. 
Gondozási hely változtatás. 

- nevelıszülıi gyámok cseréje: 33          ennek  
okai: Gondozási hely változtatás. 
A nevelıszülı nem vállalta tovább a gyámságot. 
 

A nevelıszülık közül gyámságot ellátók száma: 141 
 

A 2008. május 6-án kelt igazgatói utasításnak megfelelıen rendkívüli belsı ellenırzést végeztek az 
osztály dolgozói. A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedı gyermekek különleges szükségletének 
ellenırzése történt meg, melynek értékelése folyamatban van. 
 
 
 
Hivatásos gyámi osztály 
 
Az elmúlt évben állandó létszám mellett mőködtek. 
 A hivatásos gyámok gyermeklétszáma két gyám esetében folyamatosan a törvényben meghatározott 
létszám felett mozgott (50-55 fı), mely az adott terület (Püspökladány) nevelıszülıinek magas 
létszámából adódott. Elmúlt év során az eseti gondnoki teendık nagy részét az osztályvezetı látta el. 
A vagyonkezelıi eseti gondok munkatárs 84 fı esetében látott el vagyonkezelıi teendıket, az általa 
kezelt ingó és ingatlan vagyon összértéke meghaladja a 100 millió forintot. 
A gyámi osztály egy alkalommal vett részt két napos munkaértekezleten, Pányokon. Az osztály 
dolgozóin kívül az intézmény igazgató helyettese is részt vett a kihelyezett munkaértekezleten. 
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A hivatásos gyámok és a vagyonkezelı gondnok jelenleg négy irodában dolgoznak, vagyonkezelı 
eseti gondnok az elsı emeleten, a hivatásos gyámok a harmadik emeleti irodákban. 
Öt számítógép áll az osztály rendelkezésére. A gépek cseréje év közben megtörtént, ami nagy 
segítséget jelentett az osztály dolgozóinak. 
Feladatok ellátása 
 Okmányok beszerzése (TAJ-kártya, közgyógyellátási igazolvány, lakcím kártya, egyéb): 235 
 Hazagondozás: 16 
 Örökbefogadással kapcsolatos esetek: 88 
 Eseti számadás: 42 
 Végszámadás: 62 
 Nagykorúsítás: 11 
 Mőtéti engedély: 21 
 Családi jogállás: 12 
 Kapcsolattartás módosítása: 35 
 Idıszakos kapcsolattartás: 54 
 
2008-ben a gyermekek részére szervezett programok, rendezvények, táborozások 
 

A tábor, program, rendezvény, stb. 
megnevezése, helye, célcsoport 

Finanszírozás módja (pl. 
pályázat, alapítvány) 

A résztvevık 
száma 

IFJ-GY-ÉA-08-A-0043  
Állami Gondozott Fiatalok Öntevékeny 
Csoportjai  
 

Pályázat- ESZA  20 fı 

Gyermekjuniális-Vekeri tó Alapítványi támogatással 150 fı 

Karácsonyi ünnepség 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat, alapítvány, 
egyéb szponzorok 

500 Fı 

Hajdúhadház-Téglás (gyermeknapi 
rendezvény) 

A két területen élı 
nevelıszülık támogatásával 

80 fı 

Megyei Gyermeknap- Polgár Archeopark 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat, TGYSZ, 
Jövıdért Alapítvány 

700 fı 

Polgár-Farsang 
Nevelıszülık, Polgár Város 
Önkormányzata, Jövıdért 
Alapítvány 

40 İ 

 
8. A Hajdú-Bihar megyei gyermekvédelemben a szakellátási szükségletek alakulásának 

tendenciái  
 

Az adatokat az elmúlt öt év tükrében lehet vizsgálni, abból kiindulva, hogy a megyei szakértıi 
bizottság 2003-tól mőködik, így a kialakult, különféle nevelési szükségleteket azóta lehet adatokkal 
ismertetni. 
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1. sz. táblázat 
 

Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerekek adatainak változása 

Ebbıl (e-bıl): 

státuszváltozás miatt 

átmeneti tartós 

Elızı év 
dec. 31-én 
nyilván-
tartott 

Tárgyév 
folyamán 
ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett 
lett 

Tárgyév 
folyamán 
ideiglenes 

hatályú 
elhelyezése 
megszőnt 

nevelésbe vették 

Családjába 
vissza-
került 

Tárgyév dec. 
31-én 

nyilván-
tartott 

  

a b e f g i K 

2004 75 265 276 176 10 87 64 

2005 64 328 309 199 10 89 83 

2006 83 237 270 198 11 50 50 

2007 50 246 212 143 7 57 84 

2008 84 273 272 184 9 73 85 

 
2. sz. táblázat 
 

Átmeneti nevelésbe vett gyerekek adatainak változása 

Ebbıl (e-bıl): 

Elızı év 
dec. 31-

én 
nyilván-
tartott 

Tárgyév 
folyamán 
átmeneti 
nevelésbe 

vett 
összesen 

Tárgyév 
folyamán 
átmeneti 
nevelése 
megszőnt 

Tartós 
nevelésbe 

vették 

Nagykorú-
vá vált 

örökbe 
adták 

családjába 
került 

Tárgyév 
dec. 31-én 
nyilván-
tartott 

  

a b e f g I k K 

2004 1 207 198 244 16 94 28 101 1 161 

2005 1 161 223 203 9 82 25 86 1 181 

2006 1 181 221 239 15 96 23 100 1 163 

2007 1 163 190 190 10 76 21 82 1 163 

2008 1 163 213 194 12 90 12 72 1 182 
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Az 1. számú táblázat az ideiglenes hatályú elhelyezett gyermekekrıl nyújt információt. Egyértelmően 
látszik, hogy az ideiglenes hatállyal beutalt gyermekek száma a 2006 évtıl kezdve növekvı 
tendenciát, 2008-ra viszonylag nagy emelkedést mutat, ugyan 2005-ben is látható egy kiugró érték, de 
a 2005. év az összes gyermekvédelmi adattáblázatban kimagasló értéket mutat, itt demográfiai 
csúcsra, egyéb általános társadalmi okokra is lehet következtetni. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyerekek elhelyezése mindenképpen többletterhet ró a gyermekvédelmi rendszerünkre, még akkor is 
ha 26-28%-a a gyerekeknek az eljárás végén családjába visszakerül, ugyanis a visszakerülı gyerekek 
is átlagban és folyamatában 30-90 napig veszik igénybe férıhelyeinket. Ennek sok esetben az is oka, 
hogy a gyámhatóságok eljárásai 30 napot meghaladóan tolódnak.  
Aggasztó továbbá az az adat, hogy a beutalt gyerekek több mint egy negyedérıl kiderül, hogy 
„indokolatlan” a beutalásuk, az alapellátásban megoldható a probléma kezelése. 
A kimutatható emelkedés és a jelenlegi mindennapok gyakorlata jelzi, hogy az ideiglenes hatállyal 
beutalt gyerekek elhelyezése a rendszerünk számára nehézséget okoz. A befogadó otthon jellemzıen 
férıhelyi létszám fölött lát el folyamatosan beutalt gyerekeket, továbbá az intézményi férıhelyek 
korlátozott kapacitása miatt egyre inkább a nevelıszülıi hálózatot kell igénybe venni, azonban ennek 
is van egy határa, hisz a nevelıcsaládok alapvetıen nem az ideiglenes elhelyezésre vannak 
berendezkedve.  
 
3. sz. táblázat 
 

Tartós nevelésbe vett gyerekek adatainak változása 

Ebbıl (e-bıl): 

Elızı év dec. 
31-én 

nyilván-
tartott 

Tárgyév 
folyamán 

tartós 
nevelésbe 

vett összesen 

Tárgyév 
folyamán 

tartós 
nevelése 
megszőnt 

Örökbe adták 
Nagykorú-vá 

vált 

Tárgyév dec. 
31-én 

nyilván-
tartott 

  

a b e f g I 

2004 90 27 31 16 14 86 

2005 86 19 27 9 17 78 

2006 78 28 27 12 15 79 

2007 79 17 35 12 22 61 

2008 61 22 19 9 10 64 
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4. sz. táblázat 
 

Utógondozói ellátásban részesülık adatainak változása 

 
Elızı év dec. 31-én 

nyilván-tartott 

Utógondozói 
ellátásba 

került 

Tárgyév 
folyamán 
ellátása 

megszőnt 

Tárgyév dec. 
31-én nyilván-

tartott 

 a b e F 
     

2004 163 68 73 158 

2005 158 66 67 157 

2006 157 86 72 171 

2007 171 75 51 195 

2008 195 66 65 196 

 
 
A 2.-4. számú adattáblázatok gondozási formánként és összesítve tartalmazzák az éves adatokat, 
bekerülési és kiáramlási tendenciákat.  
Az összesített adatokból megállapítható, hogy a 2006 évtıl lassú emelkedés látható, az elmúlt öt évben 
a megszőnt esetek nem érik el a bekerülés létszámát, kivétel a 2006. év, illetve az átmeneti nevelésbe 
vétel a 2007-2008 év folyamán emelkedést mutat. 
Az utógondozói ellátottak száma is növekedett az elmúlt idıszakban, mely azt a következtetést engedi, 
hogy az ellátottak felnıtt koruk elérésével általában kevésbé érnek meg a társadalmi beilleszkedésre, 
az anyaintézmény vagy nevelıszülı gondozását, támogatását továbbra is igénylik.  
 
Különleges szükséglető gyerekek adatainak változása: 
 

év 0-3 évesek Különleges összesen 

2004 125 281 406 

2005 128 329 457 

2006 123 325 448 

2007 116 311 427 
 
2008. évben havonta 

 0-3 évesek különleges összesen 
Január 111 329 440 
Február 115 332 447 
Március 114 331 445 
Április 114 333 447 
Május 105 340 445 
Június 102 340 442 
Július 100 339 439 
Augusztus 95 337 432 
szeptember 96 341 437 
Október 101 342 443 
November 101 337 438 
December 104 333 437 
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A fenti táblázatokból a különleges ellátású gyerekek létszámadatait vizsgálhatjuk, a 2007-rıl a 2008. 
évre enyhe fokú emelkedı tendencia látható, összességében létszámuk magas. Nıtt azoknak a 
gyerekeknek a száma, akik nem a „0-3 éves” kategóriába tartoznak, hanem tartós betegség vagy 
fogyatékosság okán különleges ellátási igényőek, ez a mindennapok gyakorlatában, mint probléma 
úgy jelentkezik, hogy emelkedni látszik a középsúlyos fogyatékos gyerekek rendszerbe kerülése is. 
A középsúlyos fogyatékos gyerekek elhelyezése azért nehézkes, mert arányaiban ilyen jellegő 
intézményi férıhely jelenleg korlátozott számban áll rendelkezésre, a hajdúböszörményi 
intézményünk a 2008. évben teljes létszámmal, „várólistával” mőködött. A nevelıszülıi hálózat 
vállalta fel a rendszerbe kerülı középsúlyos fogyatékos gyerekek egyes eseteit, viszont a késı 
kamaszkori eseteket nevelıcsaládba integrálva nem minden esetben lehetett megoldani. 
Rendszerszinten kellene megvizsgálni, hogy az így jelentkezı igényeket miképpen tudnánk 
kielégíteni, biztosítani a szakellátást az azonnali hatállyal beutalásra kerülı középsúlyos fogyatékos 
gyerekek részére is. 
 

A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon jelenleg 
32 férıhellyel rendelkezik. A férıhelyhiány azért alakulhatott ki, mivel jelenleg is magas az 
utógondozói ellátottak száma, ık nem távoztak a rendszerbıl. A középsúlyos fogyatékkal élı fiatalok 
szociális intézményi elhelyezésre várnak, valamint gondnokság alá helyezésükkel és az egyéb 
szükséges eljárásokkal az elhelyezésük gyakorlatilag folyamatosan tolódik. Amennyiben a szociális 
intézmények képesek ıket is fogadni, a felszabaduló férıhelyek rendelkezésre állnak. 
 

A szakszolgálat feladatainak átszervezése és hatékonyabbá tétele következtében a nevelıcsaládok 
felkészítésénél figyelmet fordítanak arra, hogy a nevelıszülık képesek legyenek a serdülıkorú 
gyermekek magatartási és mentális problémáinak kezelésére, mivel az elızı években tılük magasabb 
számban kerültek be serdülık a gyermekotthonokba. A magatartásbeli problémák felerısödésével a 
nevelıszülık egy része nem vállalja tovább a gyermekek gondozását. A gyermek és lakásotthonok a 
15-18 évesen bekerült fiatalok esetében már nem tudják olyan hatékonyan alkalmazni azokat a 
nevelési módszereket, melyeket alacsonyabb életkorban bekerülık esetében sikeresen valósítanak 
meg. 2008-ban a nevelıszülıktıl gyermekotthonokba kerülı serdülık száma csökkenı tendenciát 
mutat, azonban még mindig 32 fı került a gyermek - és lakásotthonokba. 
 

A nagy létszámú testvérsorok elhelyezése a szakellátás egyik sarkalatos problémája, mivel a 
jogszabályok a testvérek együttes elhelyezését írják elı, ugyanakkor egy 5-7 fıbıl álló testvérsor 
együttes elhelyezése lakásotthoni körülmények között szinte megvalósíthatatlan.  
A Komádi Gyermekotthon 160 férıhelyén 2008. évben átlagban 150 gyermek nevelkedett.  
Mivel a kiváltás folyamata átmenetileg megszakadt, fontos, hogy a továbbiakban is feltöltésre 
kerüljenek a férıhelyek. Jelenleg az intézmény képes a probléma felvállalására, ezért cél, hogy a 
kiváltás elkövetkezendı szakaszaiban a 48 fıs gyermekotthon kialakítása elınyt élvezzen. 
 

Tendenciaként jelentkezik a magántanulók arányának növekedése a szakellátásban. 
Mivel az oktatási intézmények részben elutasítják az osztályközösség munkáját akadályozó, 
magatartási zavarban szenvedı gyermekek tanítását, az intézményeknek kell felvállalni azt. Ezek az 
intézkedések a gyermekek érdekeivel ellentétesek, mivel a társadalomba történı integrációjukat 
késlelteti. 
 

Fenti tendenciák jelzésértékőek arra vonatkozólag, a megyei önkormányzatnak mely szolgáltatások 
bıvítésével kell tervezni, továbbá, hogy a szakmai továbbképzések mely irányba hassanak. 
A szükséges források biztosításával indokolt a különleges férıhelyek kialakítása, továbbá 
gyermekotthonok létesítése, ahol a 6-8 fıbıl álló testvérek együttes elhelyezésére van lehetıség, 
valamint az utógondozói ellátottak részére férıhelyek növelése egy utógondozói ház kialakításával. 
Pályázati források igénybevételével a Hajdúsági Lakásotthonokban egy 8 fıre tervezett utógondozói 
otthon megvalósításával a megyei szakellátás elhelyezési gondjai kis mértékben csökkenthetık 
lesznek. 
Kiemelt feladat maradt a jövıben a befogadó otthon hatályos jogszabályok szerinti átalakítása és az 
ideiglenes férıhelyek bıvítése.  
 

Debrecen, 2009. május 21. 
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188/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés pályázatok benyújtására, 
alapítványok támogatására” vonatkozó elıterjesztéshez tartozó 15 határozati javaslatról egyben 
szavaz. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. május 29. 
 
 
 

189/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához a japán szamuráj páncélok 
tárolására szolgáló tárló beszerzésére benyújtandó pályázathoz a következık szerint nyújt támogatást:  
 
Pályázat összköltsége: 2 490 000 Ft 
Pályázati támogatás: 1 743 000 Ft 
Biztosítandó saját erı:    747 000 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. május 29. 
 
 
 
190/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához a néprajzi textíliák 
tárolására szolgáló szekrény beszerzésére benyújtandó pályázathoz a következık szerint nyújt 
támogatást: 
 
Pályázat összköltsége: 1 007 000 Ft 
Pályázati támogatás:    704 900 Ft 
Biztosítandó saját erı:    302 100 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. május 29. 
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191/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához a hajdúszoboszlói Bocskai 
István Múzeum számára néprajzi textíliák tárolására szolgáló szekrény és polcok beszerzésére 
benyújtandó pályázathoz a következık szerint nyújt támogatást: 
 
Pályázat összköltsége: 1 585 519 Ft 
Pályázati támogatás: 1 109 864 Ft 
Biztosítandó saját erı:    475 655 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. május 29. 
 
 
 
192/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumához mőtárgybarát 
tárolóeszközök és csomagoló anyagok beszerzésére benyújtandó pályázathoz a következık szerint 
nyújt támogatást: 
 
Pályázat összköltsége: 1 798 796 Ft 
Pályázati támogatás: 1 259 158 Ft 
Biztosítandó saját erı:    539 638 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. május 29. 
 
 
 
193/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár által az Oktatási és 
Kulturális Minisztériumhoz savmentes levéltári dobozok beszerzésére benyújtandó pályázathoz a 
következık szerint nyújt támogatást: 
 
Pályázat összköltsége: 600 000 Ft 
Pályázati támogatás: 590 000 Ft 
Biztosítandó saját erı:   10 000 Ft 
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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. május 29. 
 
 
 
194/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár által az Oktatási és 
Kulturális Minisztériumhoz Bihar vármegye közgyőlési jegyzıkönyveinek mikrofilmezésére 
benyújtandó pályázathoz a következık szerint nyújt támogatást: 
 
Pályázat összköltsége: 1 435 182 Ft 
Pályázati támogatás: 1 420 182 Ft 
Biztosítandó saját erı:      15 000 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. május 29. 
 
 
 
195/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár által az Oktatási és 
Kulturális Minisztériumhoz a megrongálódott iratok és irat-együttesek, térképek, feudális kori iratok 
restaurálására benyújtandó pályázathoz a következık szerint nyújt támogatást: 
 
Pályázat összköltsége: 2 450 000 Ft 
Pályázati támogatás: 2 425 500 Ft 
Biztosítandó saját erı:      24 500 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. május 29. 
 
 
 
196/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 
Mővelıdési Központ által az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a „Zsindely van a háztetın” címő 
rendezvény megvalósítására benyújtandó pályázathoz a következık szerint nyújt támogatást: 
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Pályázat összköltsége: 1 000 000 Ft 
Pályázati támogatás:    900 000 Ft 
Biztosítandó saját erı:    100 000 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. május 29. 
 
 
 
197/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a TIOP 
2.2.2/08/2F kódszámmal meghirdetett "A sürgısségi ellátás – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek 
sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatása" címő felhívásra benyújtott a „Kenézy Kórház 
Rendelıintézetben mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése céljából” címő pályázatát a 
következık szerint módosítja: 
 
 
Pályázat összköltsége:      511.747.438,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját erı:    51.174.744,- Ft 
Pályázati támogatás összege:      460.572.694,- Ft 
 
A közgyőlés e határozatával a 221/2008. (VIII. 29) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. A közgyőlés a TIOP 2.2.2/08/2F kódszámmal meghirdetett „A sürgısségi ellátás – SO1 és SO2 (és 
ezeken belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatása” címő pályázati felhívás alapján a 
Kenézy Kórházban mőködı SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztését célzó pályázatot támogatja, 
figyelemmel arra, hogy a projekt hozzájárul a környezeti, illetve egészségügyi fenntarthatóság és a 
korszerő betegellátó rendszer infrastrukturális, szakmai elvárásaihoz igazodó sürgısségi betegellátó 
szolgáltatási rendszer létrehozásához. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Dr. Lampé Zsolt, ügyvezetı igazgató 
Határidı:   2009. szeptember 28. 
 
 
 
198/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a „Leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatása 
(LEKI)” prioritásra a „Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása” 
címmel a következık szerint: 
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A pályázat összköltsége: 23.520.000,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját 
erı: 

3.528.000,- Ft 

Pályázati támogatás: 19.992.000,- Ft 
Pályázati díj: 499.800,- Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati elıirányzat 
költségvetési rendeletben történı átvezetésére a 2009. évközben benyújtandó pályázatok terhére, 
valamint a pályázati önerı elıirányzatban történı nevesítésére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 19. 
 
 
 
199/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a „Leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatása 
(LEKI)” prioritásra a „Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium sportpályájának a 
felújítása” címmel a következık szerint: 
 
A pályázat összköltsége: 13.550.000,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját 
erı: 

2.032.500,- Ft 

Pályázati támogatás: 11.517.500,- Ft 
Pályázati díj: 287.938,- Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati elıirányzat 
költségvetési rendeletben történı átvezetésére a 2009. évközben benyújtandó pályázatok terhére, 
valamint a pályázati önerı elıirányzatban történı nevesítésére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 19. 
 
 
 
200/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a „Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - önkormányzati 
fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)” prioritásra a „Kós Károly Mővészeti 
Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása” címmel a következık szerint: 
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A pályázat összköltsége: 30.769.000,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját 
erı: 

10.769.150,- Ft 

Pályázati támogatás: 19.999.850,- Ft 
Pályázati díj: 499.996,- Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati elıirányzat 
költségvetési rendeletben történı átvezetésére a 2009. évközben benyújtandó pályázatok terhére, 
valamint a pályázati önerı elıirányzatban történı nevesítésére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 19. 
 
 
 
201/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, a „Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - önkormányzati 
fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)” prioritásra a „Dr. Molnár István Óvoda, 
Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon belsı felújítása” címmel a 
következık szerint: 
 
A pályázat összköltsége: 30.769.000,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját 
erı: 

10.769.150,- Ft 

Pályázati támogatás: 19.999.850,- Ft 
Pályázati díj: 499.996,- Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, a pályázati elıirányzat 
költségvetési rendeletben történı átvezetésére a 2009. évközben benyújtandó pályázatok terhére, 
valamint a pályázati önerı elıirányzatban történı nevesítésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 19. 
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202/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-2009-4.1.5 kódszámú „Egyenlı 
esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” pályázati felhívásra a „Bocskai István 
Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium épületének komplex akadálymentesítése” címmel a 
következık szerint: 
 
A pályázat összköltsége: 33.000.000,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját 
erı: 

  3.300.000,- Ft 

Pályázati támogatás: 29.700.000,- Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz 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. szeptember 30. 
 
 
 
203/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-2009-4.1.5 kódszámú „Egyenlı 
esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” pályázati felhívásra a „Dr. Kettesy 
Aladár Általános Iskola és Kollégium épületének komplex akadálymentesítése” címmel a következık 
szerint: 
 
A pályázat összköltsége: 33.000.000,- Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját 
erı: 

  3.300.000,- Ft 

Pályázati támogatás: 29.700.000,- Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz 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. szeptember 30. 
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204/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a következı alapítványoknak biztosít 
támogatást: 
 

 Az alapítvány neve, címe 
Támogatási 

összeg 
Támogatási cél Támogatás fedezete 

1.   

Felsımagyarországi 
Mővészeti Alapítvány 

3526 Miskolc, 
Botond u. 17. 

100 000 Ft 

Székelyhidi Ágoston 
Értékek és esélyek címő 

kötetének 
megjelentetésére 

kiemelt megyei 
kulturális, 

közmővelıdési és 
sportfeladatok kerete 

2.  

Pro Minoritate 
Alapítvány 

1075 Budapest, 
Károly krt. 9. 

100 000 Ft 
XX. Nyári 

Szabadegyetem és 
Diáktábor megrendezése 

kiemelt megyei 
kulturális, 

közmővelıdési és 
sportfeladatok kerete 

3.  

Tetétlen Község 
Fejlıdéséért Alapítvány 

4184 Tetétlen,  
Kossuth u. 65. 

200 000 Ft Gyermeknap Tetétlenen 
EU Integrációs és 

Regionális Bizottság 
kerete 

4.  

Kitárul a Világ 
Alapítvány 

4184 Tetétlen,  
Rákóczi u. 1. 

100 000 Ft Pihenés Erdélyben 
EU Integrációs és 

Regionális Bizottság 
kerete 

5.  

Zsáka Jövıjéért 
Alapítvány 
4142 Zsáka, 

Felszabadulás u. 18. 

50 000 Ft 

III. Térségi 
Hagyományırzı 

Mesterségek Ünnepe 
Zsákán 

Idegenforgalmi 
Bizottság kerete 

6.  

Gerzsenyi István 
Emlékalapítvány a Zsákai 

Református 
Egyházközségért 

4142 Zsáka, 
Felszabadulás u. 12. 

40 000 Ft 
Nyári tábor szervezése, 

majd az itt készült 
mővek kiállítása 

Mővelıdési, Sport és 
Civil Kapcsolatok 
Bizottság kerete 

7.  

Református Hitéletért 
Alapítvány 

4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 11. 

50 000 Ft 
Reformáció Hete Kálvin 
Évében címő program 

megrendezése 

Mővelıdési, Sport és 
Civil Kapcsolatok 
Bizottság kerete 

8.  

Zsáka Jövıjéért 
Alapítvány 
4142 Zsáka, 

Felszabadulás u. 18. 
 

50 000 Ft 
Képzımővészeti 

Alkotótelep 
megrendezése 

Mővelıdési, Sport és 
Civil Kapcsolatok 
Bizottság kerete 

9.  

Alapítvány a Bodaszılıi 
Óvodásokért 

4224 Bodaszılı, 
Vincellér u. 16. 

20 000 Ft 
Gyermeknapi 
rendezvény 

megszervezése 

Mővelıdési, Sport és 
Civil Kapcsolatok 
Bizottság kerete 

10.  

 
Corvinák Alapítvány 
4100 Berettyóújfalu, 

Puskin u. 44. 
 

50 000 Ft 
Gyermeknapi 
rendezvény 

megszervezése 

Mővelıdési, Sport és 
Civil Kapcsolatok 
Bizottság kerete 
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11.  
Pro Patria Alapítvány 

4025 Debrecen, 
Boldogfalva u. 15-17. 

30 000 Ft 
II. Nemzetközi 

Huszárkonferencia 
megrendezése 

Mővelıdési, Sport és 
Civil Kapcsolatok 
Bizottság kerete 

12.  
Pro Patria Alapítvány 

4025 Debrecen, 
Boldogfalva u. 15-17. 

100 000 Ft 

Hátrányos helyzető 
gyermekek 

magyarországi 
táboroztatása 

Területfejlesztési 
Bizottság kerete 

13.  

„Kézenfogva 
testvéreinkkel” 

Alapítvány Sárrétudvari 
4171 Sárrétudvari, Kossuth 

u. 95. 

100 000 Ft 

10 éves jubileumi 
ünnepség megrendezése 

az „Arany İsz 
Mővelıdési Egyesület” 

Kárpátalja, Técsı 
városában 

Területfejlesztési 
Bizottság kerete 

 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. június 15. 
 
 
 
205/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 143/2007. (V. 31.) MÖK határozattal módosított 
286/2003. (XI. 26.) MÖH határozata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíját a 
2008/2009-es tanévben a következı személyeknek adományozza: 
 

1. Bellér Gábor 
2. Boros Balázs 
3. Degrell István 
4. Kovács Imre 
5. Papp Attila 
6. Szabó Ervin 
7. Tácsik László 
8. Tóth Henrik 
9. Kiss Dóra 
10. Kovács Zsuzsanna Judit 
11. Mezei Gergı László 
12. Vörös Orsolya 

 
A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíjának havi összegét  
13 800 Ft/fı/hó összegben állapítja meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2009. június 15. 
 



2009/6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 763. 

206/2009. (V. 29.) 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. § (2) bekezdésében, valamint annak a közoktatási 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) 
bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 16.-18. §-aiban meghatározottak szerint 
megbízza 
 
 

Vargáné Szabadka Tündé-t 
 
a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium (4032 Debrecen, Hollós u. 3.) vezetıi 
beosztásának ellátásával. 
 
A vezetıi megbízás 2009. augusztus 1-tıl 2010. július 31-ig szól. 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a vezetıi megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok 
végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. július 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. május 29-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:  
 
 
122/2008. (IV. 25.) MÖK határozat 
Az EU Roma Országos Egyesülettel megkötött támogatási szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen a 
támogatás felhasználásáról a kedvezményezett határidıben, számviteli és pénzügyi szempontból 
megfelelıen elszámolt. A szerzıdésben vállalt kötelezettségnek megfelelıen a szervezet 
megvalósította a szakmai feladatokat: a kisebbségi hagyományápolást segítı rendezvények 
támogatását és rendezését (pl: I. Bihari Fesztivál, Nemzetiségi Kisebbségi Est), roma vezetık részére 
tréningek szervezését, pályázatfigyelést, pályázatírást, illetve ehhez kapcsolódóan tanácsadási, 
konzultációs lehetıségek biztosítását, ügyfélszolgálat mőködtetését. (Az elszámolás részletes pénzügyi 
és szakmai dokumentációja megismerhetı a Jogi és Önkormányzati Fıosztályon.) 
 
299/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Közlekedési és Hírközlési Minisztériumnak címzett felterjesztésre a minisztérium szakállamtitkára 
által küldött válasz a 2009. március 27-ei lejárt határidejő határozatokról szóló jelentésben szerepelt. 
A minisztérium közlekedési szakállamtitkára a 471. fıút 11,5 tonnás tengelyterhelésre történı 
burkolat-megerısítés tárgyában a 2009. április 27-én kelt levelében a következı kiegészítı 
tájékoztatást adta: 
„A 471 sz. fıút 11,5 tonnás tengelyterhelésre történı megerısítésének elıkészítésével kapcsolatosan 
az alábbi tájékoztatást adom: 
A 844-12/2008. számú levelére megküldött KHEM/2244/1/2009. számú levelemben tájékoztatást 
adtam arról, hogy a szakmai prioritásokra és a 2008. évben megmutatkozott kiemelt társadalmi 
figyelemre tekintettel a 471. sz. fıút rekonstrukciójának elıkészítését a tárca megkezdte egy döntés-
elıkészítı vizsgálat elkészítésével. 
A vizsgálat elkészítése befejezés elıtt áll, azonban az abban szerepelı adatok alapján Miniszter úr 
döntött a projekt elıkészítésnek folytatásáról. 
Tekintettel arra, hogy a projekt elıkészítésére a NIF Zrt. pályázatot fog benyújtani az NFÜ KözOP IH 
elıkészítési konstrukció keretében, a támogatás megszerzése esetén a projekt elıkészítése még a 2009. 
évben folytatódhat.” 
 
33/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium magasabb vezetıi (igazgatói) beosztásának 
megbízással történı betöltésére vonatkozó pályázat kiírásra került, a lefolytatott eljárás során a 
pályázó visszavonta pályázatát. A közgyőlés 2009. május 29-ei ülésén tárgyalja az intézményvezetıi 
megbízásra vonatkozó elıterjesztést. 
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46/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete központosított beruházási kiadásai között 
szerepel az informatikai fejlesztés, amely fejlesztés megvalósítását (új számítástechnikai eszközök 
beszerzését) követıen (elıreláthatólag 2009. szeptember közepén) kerülhet sor a feleslegessé vált 
eszközök számba vételére, és civil szervezetek részére történı ingyenes használatba adására. 
A civil díjak adományozására vonatkozó, a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosítását a megyei közgyőlés a 2009. május 29-ei ülésén 
tárgyalja. 
 
67/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosítása alapján az apportálás 
cégbírósági bejegyzése megtörtént. 
 
72/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi 
kapcsolatairól szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozat az érintettek részére megküldésre került. 
 
78/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
Debrecen Megyei Jogú Város, mint ajánlatkérı az „Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően 
Mőködı Részvénytársaság 500.000.000,- Ft értékő részvény névértéken történı megvásárlása” 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárása, és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által – az 
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról 
valamint a beruházások rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletében 
foglaltakra – lefolytatott, az „Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 500.000.000,- Ft értékő 
részvénye névértéken történı értékesítése” tárgyú pályázati eljárása során 2009. május 6. napján a 
felek között létrejött a végleges részvény-átruházási szerzıdés, amelynek eredményeként Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata elılegként az elsı részvénycsomag névértékének 90%-át, azaz 
450.000.000,- forintot 2009. május 8. napján szerzıdésszerően megfizetett a megyei önkormányzat 
részére. 
 
81/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola pedagógiai programja az érintett 
intézményvezetık által elkészítésre és a megyei önkormányzathoz jóváhagyásra, benyújtásra került, 
melyet a közgyőlés 2009. május 29-ei ülésén tárgyal. 
 
82/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
A Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló 
közgyőlési határozat az intézmény igazgatójának a szükséges intézkedések megtétele céljából 
megküldésre került. 
 
103/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
Az energiatakarékossági beruházásokhoz szükséges forrás a megyei önkormányzat intézményei 
részére az 5/2009. (IV. 30.) HBMÖK rendelet alapján átcsoportosításra került. 
 
104/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala részére a közgyőlés döntésének megfelelıen a 
vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK 
rendelete szerinti versenyeztetési eljárás lefolytatásával 2 db ötszemélyes Volkswagen típusú 
személygépkocsi került beszerzésre, amelynek értéke összesen bruttó 6.700.000 Ft. 
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112/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A határozat, valamint a címzett támogatáshoz kapcsolódó lemondó nyilatkozat megküldésre került a 
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságán keresztül a Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztériumnak és a lefinanszírozott összeg a Magyar Államkincstár részére 
visszautalásra került. 
 
113/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A határozat alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló könyvvizsgáló által záradékolt egyszerősített beszámoló megküldésre került az Állami 
Számvevıszék részére, valamint az Önkormányzati és az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztériumokhoz a Belügyi Közlöny és Cégközlönyben való közzétételhez.  
 
114/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
Az önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági és közhasznú társaságai 2008. évi 
ellenırzésének tapasztalatairól szóló határozat az intézményvezetık és az ügyvezetık részére 
megküldésre került. 
 
115/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A határozat, amelyben a megyei közgyőlés elfogadta a szociális szakellátást nyújtó közhasznú 
társaságok 2008. évi szakmai beszámolóját, megküldésre került a Hahuszo Kht. és a Dermák Kht. 
ügyvezetı igazgatói részére.  
 
116/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának 
és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló határozat Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata polgármesterének, valamint a közalapítvány elnökének megküldésre került. 
 
117/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága részére a létszámkeret bıvítését engedélyezı 
határozat megküldésre került az abban foglaltaknak megfelelıen a Múzeum a régészeti feladatok 
ellátására határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyokat létesített. 
 
119/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosítására vonatkozó határozat a 
Zrt. igazgatósága és jogi képviselıje részére megküldésre került. 
 
120/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi tevékenységérıl és 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó közgyőlési határozat a társulás elnöke 
részére megküldésre került. 
 
121/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2008. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolójának elfogadásáról szóló határozat a Társulás részére megküldésre került. 
 
133/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A Györffy István Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat 
megküldésre került az intézmény igazgatójának a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 
142/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
Az önkormányzat hivatala Közgazdasági Fıosztályán egyes munkakörök átszervezésének 
elrendelésérıl szóló határozat alapján az érintett köztisztviselık prémiumévek programban való 
foglalkoztatására vonatkozó munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
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143/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázati felhívás a megyei önkormányzat honlapján 2009. április 30-án közzétételre került. A 
pályázatok beadási határideje május 26. Az ajánlatok értékelésérıl szóló elıterjesztést a közgyőlés 
2009. május 29-i ülésén tárgyalja. 
 
144/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A határozat, mellyel a közgyőlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı Debrecen, Piac u. 42-48. 
szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó szerzıdést módosította megküldésre került a 
hasznosítással megbízott Megyegazda Kht. ügyvezetıje részére a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében.  
 
145/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok koordinálását végzı civil szervezet 
kiválasztására vonatkozó pályázati felhívás a megyei önkormányzat honlapján közzétételre került, 
valamint megjelent a Hajdú-bihari Hétben. 
 
147/2009. (IV. 30.) MÖK határozat 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ közmővelıdési igazgató-helyettesi 
feladatainak ellátásához történı egyetértésérıl szóló határozat az intézmény igazgatójának 
megküldésre került. 
 
 

 
II. 

 
 

Tájékoztató a közbeszerzési terv kiegészítésérıl 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 256/2007. (IX. 7.) MÖK határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatának megfelelıen a jelentés melléklete szerint tájékoztatom a közgyőlést az 
éves közbeszerzési terv kiegészítésérıl. 
 
 
 
Debrecen, 2009. május 21. 
 
 
          Rácz Róbert 
 
 
Készítették: Kraszitsné dr. Czár Eszter 

Nagy László 
  Filep Miklós 
 
 
 



768. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/6. szám 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési tervének kiegészítése 
 
 

A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, E 
Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

idıpontja 
Megjegyzés 

III. Szolgáltatás-megrendelés       

A TIOP-2.2.2/08/2F programra benyújtott 
„SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a 
debreceni Kenézy Kórház 
Rendelıintézetben” c. pályázat 2. fordulóra 
történı elıkészítése, benne részletes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 

10 M HUF 79.99.00.00-0 nemzeti általános egyszerő 2009. május 25. 

A közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 48. § 
(2)-(3) bekezdés alkalmazása mellett kerül sor. 
 
A kiegészítést az indokolja, hogy a megyei 
önkormányzat a közbeszerzési terv elfogadása 
után értesült a pályázat elsı fordulójának 
sikerérıl. 

A TIOP-2.2.2/08/2F programra benyújtott 
„SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a 
debreceni Kenézy Kórház 
Rendelıintézetben” c. pályázathoz 
kapcsolódó építési engedélyes 
tervdokumentáció és kiviteli terv beszerzése 

7 M HUF 71.32.00.00-7 nemzeti általános egyszerő 2009. május 25. 

Az eljárás becsült értéke nem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt, azonban az 
egybeszámítási szabály alkalmazására [Kbt. 40. 
§ (2) bekezdése] tekintettel szükséges a 
közbeszerzés kiírása. A közbeszerzési eljárás 
kiírására a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdés 
alkalmazása mellett kerül sor. 
A kiegészítést az indokolja, hogy a megyei 
önkormányzat a közbeszerzési terv elfogadása 
után értesült a pályázat elsı fordulójának 
sikerérıl. 
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A TIOP-2.2.2/08/2F programra benyújtott 
„SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a 
debreceni Kenézy Kórház 
Rendelıintézetben” c. pályázathoz 
kapcsolódóan tervellenıri feladatok ellátása 

2,4 M HUF 71.32.00.00-7 nemzeti általános egyszerő 2009. május 25. 

Az eljárás becsült értéke nem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt, azonban a Kbt. 40. § 
(2) bekezdésére tekintettel szükséges a 
közbeszerzés kiírása. A közbeszerzési eljárás 
kiírására a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdés 
alkalmazása mellett kerül sor. 
A kiegészítést az indokolja, hogy a megyei 
önkormányzat a közbeszerzési terv elfogadása 
után értesült a pályázat elsı fordulójának 
sikerérıl. A közbeszerzési eljárás az Észak-
alföldi Operatív Program ÉAOP-2.1.1./C 
pályázati kiírásra benyújtott pályázat alapján a 
Déri Múzeum felújításához kapcsolódó 
tervellenıri feladatok ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárással együtt kerül 
meghirdetésre. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat  

2009. évben hozott határozatai 
 
 
1/2009. (II. 25.) CTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. november 26-ai 
ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 
 
 
1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat  

2008. évi költségvetésének módosítására 
 
2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat  

2009. évi költségvetésének elfogadására 
 
Különfélék 

- támogatási kérelmek elbírálása 
 

Különfélék 
 
Végrehajtásért felelıs:  Aba-Horváth István, a testület elnöke 
Határidı:   2009. február 25. 
 
 
 
2/2009. (II. 25.) CTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény 30/C. § b) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva 2008. évi költségvetésének módosítását a 
következık szerint fogadja el:  
     E Ft 

  
Eredeti 

elıirányzat 
2008. évi módosított 

elıirányzat 
Növekedés, 
csökkenés 

2008. évi 
módosított 
elıirányzat 

Bevételi és kiadási fıösszeg: 3 000 10 892 11 102 1 455 12 557 

- kiemelt bevételi 
elıirányzatok: 

  

- központi költségvetési  
  támogatás 

867 1 077 1 287 12 1 299 

- megyei önkormányzati  
  támogatás 

2 133 2 133 2 133   2 133 

- támogatásértékő mőködési 

  bevétel 
  6 087 6 087 1 443 7 530 

- elızı évi pénzmaradvány   1 595 1 595   1 595 
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- kiemelt kiadási 
elıirányzatok: 

  

- személyi juttatások 500 5 123 5 372 784 6 156 
- munkaadókat terhelı  
  járulékok 

  1 584 1 635 431 2 066 

- dologi kiadások 2 500 2 490 1 670 -110 1 560 
- támogatásértékő mőködési 
  kiadás 

  1 300 1 720 80 1 800 

- 
mőködési célú pénzeszköz 
átadás 

  államháztartáson kívülre 
  200 600 270 870 

- felhalmozási kiadás   105 105   105 

 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Aba-Horváth István, a testület elnöke  
Határidı:   2009. február 25. 
 
 
 
3/2009. (II. 25.) CTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény 30/C. § b) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva 2009. évi költségvetését a következı fıösszeggel 
és kiemelt elıirányzattal hagyja jóvá:  
 

E Ft 
 2009. évi eredeti 

elıirányzat 
Bevételi és kiadási fıösszeg:  3.000 
  
- kiemelt bevételi elıirányzatok:  

- központi költségvetési támogatás 892 
- megyei önkormányzati támogatás 2.108 

  
- kiemelt kiadási elıirányzatok: 

- személyi kiadások 
 

500 
- dologi kiadások 2.500 

 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Végrehajtásért felelıs: Aba-Horváth István, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
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11/2009. (II. 25.) CTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Testülete a közoktatásról 
szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (12) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva egyetért: 
- Egyek Nagyközség Önkormányzata 2009. évben felülvizsgált közoktatási feladat-ellátási, 

intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervében foglaltakkal, valamint  
- a fenntartásában mőködı Móra Ferenc Általános Iskola, Napköziotthonos Óvodák, 

valamint a Tárkányi Béla Könyvtár és Mővelıdési Ház összevonásra és jogutódként 
többcélú közoktatási intézmény létesítésre vonatkozó döntés kisebbséget érintı 
intézkedéseivel. 

 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Aba-Horváth István, a testület elnöke  
Határidı:   2009. március 31. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat  

2009. évben hozott határozatai 
 
 
1/2009. (II. 26.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. február 26-ai ülése 
napirendjét a következık szerint fogadja el: 
 
3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat  

2008. évi költségvetésének módosítására 
 
4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat  

2009. évi költségvetésének elfogadására 
 
5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat  

2009. évi munkatervének elfogadására 
 
Különfélék 
 
Végrehajtásért felelıs:  Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke 
Határidı:   2009. február 26. 
 
 
 
2/2009. (II. 26.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény 30/C. §  
(3) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 2008. évi költségvetésének 
módosítását a következık szerint fogadja el:  

E Ft 

  
Eredeti 

elıirányzat 

2008. évi 
módosított 
elıirányzat 

Növekedés, 
csökkenés 

2008. évi 
módosított 
elıirányzat 

Bevételi és kiadási fıösszeg: 1 500 1 823 1 823  6 1 829 

- kiemelt bevételi 
elıirányzatok: 

  

- központi költségvetési  

  támogatás 
867 1 070 1 070 6 1 076 

- megyei önkormányzati  

  támogatás 
633 633 633   633 

- elızı évi pénzmaradvány   120 120   120 

- kiemelt kiadási 
elıirányzatok: 

  

- személyi juttatások 1 100 1 254 1254   1 254 
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- munkaadókat terhelı  
  járulékok 

  49 100 9 109 

- dologi kiadások 400 520 469 -53 416 

- 
mőködési célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson 

  kívülre 
    50 50 

 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. február 26. 
 
 
 
3/2009. (II. 26.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény 30/C. §  
(3) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva módosítja a 23/2008.  
(XII. 4.) RTKÖ határozatát és a 2008. évi költségvetésének dologi elıirányzata terhére 
Körösszegapáti Község Önkormányzatát a Körösszegapáti Nemzetiségi Óvoda fennállásának 
50. évfordulójához kapcsolódó rendezvény megvalósítása céljából 50 000 Ft-tal támogatja. 
 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a 
támogatási szerzıdések megkötésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. május 31. 
 
 
 
4/2009. (II. 26.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény 30/C. § b) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva 2009. évi költségvetését a következı fıösszeggel 
és kiemelt elıirányzattal hagyja jóvá:  

E Ft 
 2009. évi eredeti 

elıirányzat 
Bevételi és kiadási fıösszeg:  1.500 
  
- kiemelt bevételi elıirányzatok:  

• központi költségvetési támogatás 892 
• megyei önkormányzati támogatás 608 

  
- kiemelt kiadási elıirányzatok: 

• személyi kiadások 
 

1.100 
• dologi kiadások 400 
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A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
 
 
 
5/2009. (II. 26.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat a testület 2009. évi 
munkatervét a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
 
 

Melléklet az 5/2009. (II. 26.) RTKÖ határozathoz 

1. A kisebbségi érdekképviselettel összefüggı feladatok 
 

1.1. A kisebbségi közösséget megilletı jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, 
érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység:  

 
1.2.   

- a helyi önkormányzati döntéshozatali eljárásban való részvétel, 
- kisebbségi közügyekkel összefüggı, más szerv által lefolytatandó eljárás/  

pl.: véleménynyilvánítás, egyetértési jog gyakorlása/, 
- a helyi önkormányzat feladat-és hatáskör átadás-átvétel kezdeményezése. 

 
1.3. A kisebbségi közösség által beszélt nyelv használatával kapcsolatos kezdeményezések, 

közigazgatási nyelvhasználattal kapcsolatos igények elıterjesztése: 
- kétnyelvő okiratok igénylése, vagy a szerkesztésükben való közremőködés, 
- kisebbségi programokon történı nyelvhasználat, 
- családi vetélkedı. 

 
1.4. Kistérségi, regionális együttmőködési formák támogatása, létrehozásuk 

kezdeményezése közös szervezése, regionális szinten: 
- Nemzetiségek Napja Budapest Thália Színház, 
- Országos Nemzetiségi Napon való részvétel, 
- Körösszakál-Bedı Román Kisebbségi Önkormányzatok közötti együttmőködés 

kezdeményezése, 
- közös kulturális programok , közös pályázatokon való részvétel, 
- kiállítás szervezése SATUL NOSTRU címmel a nagyváradi Körös Múzeumban, 
- „Nemzetiségi lét Magyarországon” - meghívott vendég.: Fretyán István, 
- Budureasa testvértelepüléssel való kapcsolattartás önkormányzati és intézményi 

szinten, 
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- Gasztronómiai Nap a Vekeri tónál, 
- települések közti vetélkedı - téma: román nemzetiségi hagyományok. Tezaurul 

românesc, 
- népi szıttesek, terítık, kismesterségek kiállítása a 13 románok lakta településrıl, 
- együttmőködési megállapodás a Békés Megyei Román Területi Kisebbségi 

Önkormányzattal. 
 
 
2. A kisebbségek kulturális autonómiájával / kulturális, közmővelıdési, oktatási feladatok, 

hagyományápolás, közgyőjtemény, média, / összefüggı intézményalapítói, 
intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok ellátása 

 
2.1. ,A közmővelıdési intézménnyel /mővelıdési ház/ oktatási intézménnyel történı 

együttmőködés,helyi szintő kulturális rendezvények: 
- 13 román nemzetiségek által lakott település közmővelıdési intézményeivel való 

kapcsolatfelvétel-és tartás, munkájuk segítése, 
- 13 román nemzetiségek által lakott település oktatási intézményeivel való 

kapcsolatfelvétel-és tartős, munkájuk segítése, 
- író-olvasó találkozó megszervezése - meghívott vendég.: Krizsán Anna. 

 
2.1.2. Kisebbségi kulturális közmővelıdési, oktatási intézménnyel közgyőjteménnyel, 

kisebbségi írott és elektronikus sajtóval újság folyóirat, kiadvány, kiadásával a 
kisebbségi közösségnek az adott településhez, megyéhez, régióhoz kötıdı történelmi 
múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos szervezési, feladatok 
ellátása, hagyományos ünnepek, kisebbségi rendezvények szervezése.  

- átörökítendı kincseink címmel Bedı monográfiája megjelentetéséhez való 
hozzájárulás sikeres pályázat esetén, 

- a bedıi Román Hagyományırzı Csoport hagyományırzı körútja, fellépéssorozata, 
- PRO MUSICA gyulai énekkar meghívása legalább két településre, 
- a gyulai Román Színjátszó Csoport meghívása. 

 
2.1.3. Kisebbségi nevelést, oktatást kiegészítı a kisebbségi közösség jobb megismerését 

szolgáló népismereti, néprajzi tanfolyamok, kurzusok  
- Román nyelvő versenyek meghirdetése a 13 románok lakta település intézményei 

között. 
téma lehet:  - helyi hagyományok 

- román népdalok 
- román vers 
- román néptáncbemutató 
- román helyesírási verseny 
- ünnepeink stb.  
- A H-B megyei óvodák kulturális találkozója / sikeres pályázat esetén /  

- Néprajzi tanfolyamok, olvasótáborok Romániában./ sikeres pályázat esetén/  
- Román nyelvő színdarabok megtekintése Nagyváradon. 

 
2.1.4. Kisebbségi léttel összefüggı egyéb feladatok  
A Területi Román Kisebbségi Önkormányzat civil szervezetekkel való együttmőködése: 

- a gyulai Román Kulturális Szövetséggel, 
- különbözı településeken lévı ifjúsági szervezetekkel, 
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pl. .: a bedıi BISZE, Körösszakál Hagyományırzı Néptánccsoport, Körösszegapáti 
HAGYOMÁNYİRZİ Énekkar stb.  

 
2.1.5. Egyházi közösség anyanyelvő hitélet megszervezésében való közremőködés, 

támogatás.  
- zarándokút: sikeres pályázat esetén. 

 
2.1.6. Esélyegyenlıség megteremtését elısegítı tevékenység:  

- hhh. Tanulók táboroztatása sikeres pályázat útján, 
- Nagyváradi Román bábszínház elıadásának megtekintése. 

 
2.2. Az oktatási intézményen belül és kívül, tanulóknak, vagy felnıtteknek a kisebbségi 

önkormányzat által szervezett programok: 
- népismereti táborok Romániában, 
- alkotótáborok általános iskolák, valamint felnıttek számára, 
- „Román Hét” szervezése. 

 
2.3. A településhez kötıdı közösségformáló tradíciók megırzésével kapcsolatos 

tevékenység.  
- a felnıtt hagyományırzı csoport munkájának támogatása, 
- karácsonyi együttkántálás, 
- Bedıbıl elszármazottak találkozójának megszervezése. 

 
 

3.A kisebbségi léttel összefüggı egyéb feladatok 
 
3.1. Kisebbségi civil szervezettel való együttmőködés  

- Magyarországi Románok Kulturális Szövetséggel, 
- Bedıi Románok Kulturális Egyesületével. 

 
3.2. Egyházi közösség anyanyelvő hitélet megszervezésében való közremőködés, 

támogatás  
- zarándokutak szervezése a kolostorokhoz, (határidı: 2009. pályázati kiírás szerint) 
- templomunk díszítése nagyobb egyházi ünnepek alkalmából. 

 
3.3. Esélyegyenlıség megteremtését elısegítı tevékenység   

- a helyi önkormányzat esélyegyenlıségi tervének kisebbségi szempontból történı 
véleményezése, feladatok végrehajtásában való részvétel, 

- nemzetiségi intézmények eseményeinek támogatása. 
 

Hajdú-Bihar Megyei 
Román Területi Kisebbségi Önkormányzat   

 
 
 
6/2009. (II. 26.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja a román 
kisebbség kulturális autonómiájával összefüggı oktatási feladatok, valamint a 
hagyományápolás támogatását, ezért egyetért a Hajdú-Bihar megyében mőködı kisebbségi 
önkormányzatoknak, a kisebbségi nevelésben-oktatásban közremőködı intézményeknek, 
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szervezeteknek a 2009. március 3-án a debreceni Csokonai Színházban megrendezésre kerülı 
román nyelvő elıadáson való részvételével. 
 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
 
 
 
7/2009. (II. 26.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja a román 
kisebbség kulturális autonómiájával összefüggı oktatási feladatok, valamint a 
hagyományápolás támogatását, ezért egyetért a Hajdú-Bihar megyében mőködı kisebbségi 
önkormányzatoknak, a kisebbségi nevelésben-oktatásban közremőködı intézményeknek, 
szervezeteknek a 2009. március 4-én a budapesti Thália Színházban megrendezésre kerülı 
román nyelvő elıadáson való részvételével. 
 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
 
 
 
8/2009. (II. 26.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja a román 
kisebbség kulturális autonómiájával összefüggı hagyományápolás támogatását, ezért egyetért 
a Hajdú-Bihar megyében mőködı kisebbségi önkormányzatoknak, a kisebbségi nevelésben-
oktatásban közremőködı intézményeknek, szervezeteknek a 2009. március 6-án a nagyváradi 
53. számú óvoda által szervezett Tavaszváró ünnepségen való részvétellel. 
 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
 
 
 
9/2009. (V. 11.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. május 11-ei ülése 
napirendjét a következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 

költségvetési beszámolójának elfogadására 
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2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének módosítására 

 
Különfélék 
 
Végrehajtásért felelıs:  Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke 
Határidı:   2009. május 11. 
 
 
 
10/2009. (V. 11.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény 30/C. § b) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámolót a következık szerint fogadja el: 

E Ft 

  
Eredeti 

elıirányzat 

2008. évi 
módosított 
elıirányzat 

2008. évi teljesítés 

Bevételi és kiadási fıösszeg: 1 500 1 829 1 340 
- kiemelt bevételi 
elıirányzatok 

 

- központi költségvetési  
  támogatás 

867 
 

1 076 
 

1 076 
 

- megyei önkormányzati  
  támogatás 

633 
 

633 
 

144 
 

- támogatásértékő mőködési 
  bevétel 

  
 
 

- elızı évi pénzmaradvány  120 120 
     

- kiemelt kiadási 
elıirányzatok 

 

- személyi juttatások 1 100 1 254 990 
- munkaadókat terhelı  
  járulékok 

 
109 

 
109 

 
- dologi kiadások 400 416 191 
- 
 

mőködési célú pénzeszköz 
átadás államháztartáson 

  kívülre 
 

50 
 
 

50 
 
 

      
 
A testület a 2008. évi pénzmaradvány összegét 489 eFt-ban hagyja jóvá. 
 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy 
gondoskodjon a pénzmaradványnak a 2009. évi költségvetésbe történı beépítésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. május 11. 
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11/2009. (V. 11.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény 30/C. § b) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 3/2009. (II. 26.) RTKÖ határozattal elfogadott 
2009. évi költségvetését a következık szerint módosítja: 
 
    E Ft 

  
2009. évi eredeti 

elıirányzat 
Növekedés, 
csökkenés 

2009. évi 
módosított 
elıirányzat 

Bevételi és kiadási fıösszeg: 1 500 489 1 989 

- kiemelt bevételi elıirányzatok:   

- központi költségvetési  

  támogatás 
892   892 

- megyei önkormányzati  

  támogatás 
608   608 

- elızı évi pénzmaradvány  489 489 

- kiemelt kiadási elıirányzatok:  

- személyi juttatások 1 100 264 1 364 
- munkaadókat terhelı  
  járulékok 

 120 120 

- dologi kiadások 400 -85 315 
- mőködési célú pénzeszköz átadás 

  államháztartáson kívülre 
 190 190 

 
A testület felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. május 11. 
 
 
 
12/2009. (V. 11.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 11/2007. (VII. 12.) RTKÖ határozat II. fejezet 8. pontjában 
meghatározott önként vállalt feladatai keretében a román kisebbség kulturális autonómiájával 
összefüggı hagyományápolás elısegítése érdekében együttmőködés megállapodás 
megkötését kezdeményezi a romániai Bihor Megyei Tanáccsal. 
 
A testület felkési elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
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13/2009. (V. 11.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 11/2007. (VII. 12.) RTKÖ határozat II. fejezet 8. pontjában 
meghatározott önként vállalt feladatai keretében a román kisebbség kulturális autonómiájával 
összefüggı hagyományápolás elısegítése érdekében együttmőködés megállapodás 
megkötését kezdeményezi a Békés Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzattal. 
 
A testület felkési elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
 
 
 
14/2009. (V. 11.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 11/2007. (VII. 12.) RTKÖ határozat II. fejezet 8. pontjában 
meghatározott önként vállalt feladatai keretében a román kisebbség kulturális autonómiájával 
összefüggı hagyományápolás keretében támogatja a Körösszakáli Román Kisebbségi 
Önkormányzat és Bedıi Román Kisebbségi Önkormányzat együttmőködését. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
 
 
 
15/2009. (V. 11.) RTKÖ határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat a 3/2009. (II. 25.) RTKÖ 
határozattal elfogadott 2009. évi költségvetése terhére a Bedıi Román Kisebbségi 
Önkormányzat részére 20 000 Ft., azaz húszezer forint vissza nem térítendı támogatást 
biztosít a kisebbségi táncruhák megvarratására.  
 
A testület felkéri elnökét a támogatási szerzıdés megkötésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Szilágyi Lászlóné, a testület elnöke  
Határidı:   2009. december 31. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában  

Hajdú-Bihar megyei ellátási területtel mőködı,  
szociális intézmények tekintetében 2009. május 1. napjától  

fizetendı intézményi térítési díjak összegérıl 
 
 
 
 
1. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 
 - Fogyatékos személyek otthona (székhely: Debrecen, Böszörményi út 148. sz.) 
  1.430.- Ft/fı/nap 42.900.- Ft/fı/hó 
 - Kiskorú fogyatékosok nappali ellátása (Debrecen, Ibolya u. 24. szám alatti telephely) 
  455.- Ft+ÁFA (napi háromszori étkezés) 
 
2. DMJV Idısek és Csökkentlátók Otthona 
 - Fogyatékos személyek otthona (székhely: Debrecen, Nagyerdei krt. 100. sz.) 
  1.810.- Ft/fı/nap 54.300.- Ft/fı/hó 
 
 


