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64/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
1. A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése 
alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
4/2012. (I. 25.) MÖK határozat, 5/2012. (I. 25.) MÖK határozat, 34/2012. (III. 23.) MÖK 
határozat, 35/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 36/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 37/2012. 
(III. 23.) MÖK határozat, 38/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 39/2012. (III. 23.) MÖK 
határozat, 40/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 41/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 42/2012. 
(III. 23.) MÖK határozat, 43/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 44/2012. (III. 23.) MÖK 
határozat, 45/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 46/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 49/2012. 
(III. 23.) MÖK határozat, 50/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 51/2012. (III. 23.) MÖK 
határozat, 52/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 53/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 54/2012. 
(III. 23.) MÖK határozat, 55/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 56/2012. (III. 23.) MÖK 
határozat, 57/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 58/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 59/2012. 
(III. 23.) MÖK határozat, 60/2012. (III. 23.) MÖK határozat, 61/2012. (III. 23.) MÖK 
határozat, 62/2012. (III. 23.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 

Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző 
Határidő:    2012. május 31. 
 
 
65/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. május 10-ei ülése napirendjét a 
következők szerint fogadja el: 
 
1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetéről és a határőrizet rendjéről, 

valamint javaslat Hajdú-Bihar megye közbiztonsági koncepciójának elfogadására  
 

2. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. és 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosítására, valamint költségvetést érintő döntésre  

 
3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

zárszámadási rendelet, valamint az önkormányzat és intézményei adatait összevontan 
tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló 
elfogadására 

 
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2011. évi 

ellenőrzésének tapasztalatairól 
 
5. Előterjesztés Hajdú-Bihar megye területfejlesztésére vonatkozó távlati célok 

meghatározására, valamint területfejlesztést érintő együttműködésre 
 
6. Előterjesztés hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések lezárására 
 
7. Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre  
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8. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi 

közhasznúsági jelentésének elfogadására, valamint ügyvezetőt érintő személyi döntésre 

9. Előterjesztés a megyei önkormányzat társadalmi kapcsolatait érintő döntésekre  
 
10. Előterjesztés használat jogáról történő lemondásra 
 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 10. 
 
 
66/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendőrségről szóló módosított  
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) és (7) bekezdésében foglaltak alapján Hajdú-Bihar megye 
közbiztonságának helyzetéről, valamint határőrizeti rendjéről szóló 2011. évi beszámolót 
elfogadja. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a megye 
közbiztonságának javítása érdekében végzett eredményes tevékenységet végzőket 
elismeréssel jutalmazza. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei rendőrfőkapitányt a közgyűlés döntéséről 
tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 31. 
 
 
67/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező 
Hajdú-Bihar megyei közbiztonsági koncepciót. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a koncepciót a megye települései részére küldje meg. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 31. 
 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 
68/2012. (V. 10.) MÖK határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 
(továbbiakban: 6. melléklet) - kötelező feladatainak ellátása érdekében - támogatási igényt 
nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, mellyel összefüggésben a 
következő nyilatkozatot teszi. 
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 0 forint összegű működési célú 

hiánnyal fogadta el. 
2. Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) 

bekezdése szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló az 
önkormányzat 2011. évi zárszámadását elfogadta. 

3. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

4. Az igényelt támogatás összege: 78,5 millió Ft. 

  

   
 
A közgyűlés felkéri elnökét a támogatás igényléséhez szükséges intézkedések megtételére.  
 

  

Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:    2012. május 31. 
 
 

 

 
 
69/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése figyelemmel arra, hogy a megyei 
önkormányzati intézmények konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló  
2011. évi CLIV. törvény rendelkezései alapján a megyei önkormányzatok - több mint két 
évtizeden át ellátott - intézményfenntartói feladatköre 2012. január 1. napjával megszűnt, 
ezúton köszöni meg mindazok munkáját, akik az elmúlt időszakban a megyei közgyűlés 
tagjaként, a közgyűlés bizottságainak külsős tagjaként, intézményvezetőként, az intézmények 
közalkalmazottjaként, a gazdasági társaságok munkavállalójaként, a megyei önkormányzat 
hivatala köztisztviselőjeként segítették a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kötelező és 
önként vállalt feladatainak eredményes ellátását. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői 
részére. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:    2012. május 15. 
 
 
 
 
 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 
70/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 92/A. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat és 
intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló, a határozat mellékleteit képező: 
 
− Egyszerűsített mérleget az 1. számú,  
− Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 2. számú,  
− Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú,  
− Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 4. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló Belügyi 
Közlönyben és Cégközlönyben való közzétételére, valamint a könyvvizsgálói jelentéssel együtt az 
Állami Számvevőszék részére történő megküldésére. 
 
 
Végrehajtásért felelős:   Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:                        2012. június  
 
 
 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT    1. számú táblázat 
Egyszerűsített mérleg 

        
2011. éves beszámoló 

       Ezer forintban 

ESZKÖZÖK 

Előző év 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai 

Auditálási 
eltérések (+,-) 

Előző évi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 

Auditálási 
eltérések (+,-) 

Tárgyévi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 18 999 123   18 999 123 18 502 917   18 502 917 

I. Immateriális javak 34 388   34 388 26 900   26 900 

II. Tárgyi eszközök 4 480 595   4 480 595 6 077 287   6 077 287 

III. Befektetett pénzügyi eszközök       2 097 349   2 097 349 1 692 658   1 692 658 

IV. 
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, 
koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök  

12 386 791   12 386 791 10 706 072   10 706 072 

B./ FORGÓESZKÖZÖK 3 792 828   3 792 828 1 667 360   1 667 360 

I. Készletek 20 827   20 827 17 089   17 089 

II. Követelések 200 604   200 604 248 667   248 667 

III. Értékpapírok     0     0 

IV. Pénzeszközök 3 415 257   3 415 257 1 079 750   1 079 750 

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 156 140   156 140 321 854   321 854 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 22 791 951   22 791 951 20 170 277   20 170 277 
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Egyszerűsített mérleg 
        

2011. éves beszámoló 
       Ezer forintban 

FORRÁSOK 

Előző év 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai 

Auditálási 
eltérések (+,-) 

Előző évi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 

Auditálási 
eltérések (+,-) 

Tárgyévi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

D./ SAJÁT TŐKE 14 747 920   14 747 920 18 474 653   18 474 653 

1. Tartós tőke 16 174 591   16 174 591 14 239 910   14 239 910 

2. Tőkeváltozások -1 426 671   -1 426 671 4 234 743   4 234 743 

3. Értékelési tartalék 0   0     0 

E./ TARTALÉKOK 1 949 751   1 949 751 1 022 810   1 022 810 

I. Költségvetési tartalékok 1 949 751   1 949 751 1 022 810   1 022 810 

II. Vállalkozási tartalékok 0   0     0 

F./ KÖTELEZETTSÉGEK 6 094 280   6 094 280 672 814   672 814 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 016 831   4 016 831 34 558   34 558 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek    1 590 820   1 590 820 259 462   259 462 

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 486 629   486 629 378 794   378 794 

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 22 791 951   22 791 951 20 170 277   20 170 277 

  
Debrecen, 2012. április 30.             
                Bodó Sándor 
                      a közgyűlés elnöke   
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT   2. számú táblázat 
     

 Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 
 

2011. éves beszámoló 

    Ezer forintban 

Sorszám Megnevezés 

Eredeti Módosított Teljesítés 

előirányzat   

A B C D E 

01 Személyi juttatások 2 411 535 2 525 269 2 371 889 

02 Munkaadót terhelő járulékok 600 356 636 533 588 335 

03 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 624 955 2 564 087 2 110 153 

04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 3 227 291 943 290 448 

05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 119 728 140 897 114 845 

06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 446 772 414 210 409 448 

07 Felújítás 0 1 348 867 714 468 

08 Felhalmozási kiadások 1 273 820 376 173 106 784 

09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 0 100 100 

10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 0 40 813 40 750 

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0 

13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 6 480 393 8 338 892 6 747 220 
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Sorszám Megnevezés 
Eredeti Módosított Teljesítés 

előirányzat   
A B C D E 

14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 12 020 12 020 12 020 

15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 135 017 1 200 000 1 135 017 

16 15-ből likvidhitelek kiadása 1 135 017 0 0 

17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 4 530 110 4 530 110 

18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 

19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 1 147 037 5 742 130 5 677 147 

20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 7 627 430 14 081 022 12 424 367 

21 Pénzforgalom nélküli kiadások 55 000 0 0 

22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 165 714 

23 Kiadások összesen (20+21+22) 7 682 430 14 081 022 12 590 081 

24 Intézményi működési bevételek 438 327 1 091 997 1 046 006 

25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 778 581 1 766 539 1 402 892 

26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 22 331 464 997 630 414 

27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek 0 8 877 8 557 

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 082 568 10 174 10 565 

29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 55 650 0 0 

30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 836 063 1 126 136 524 002 
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Sorszám Megnevezés 
Eredeti Módosított Teljesítés 

előirányzat   

A B C D E 

31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 0 3 486 3 486 

32 Támogatások, kiegészítések 2 194 143 6 710 518 6 732 942 

33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 194 143 6 710 518 6 710 518 

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 3 545 

35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0 

36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 
(24+...+28+30+31+32+34+35) 6 352 013 11 182 724 10 362 409 

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 200 000 64 983 0 

39 38-ból likvid hitelek bevétele 1 135 017 0 0 

40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0 

41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 0 0 0 

42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 1 200 000 64 983 0 

43 Pénzforgalmi bevételek (36+42) 7 552 013 11 247 707 10 362 409 

44 Pénzforgalom nélküli bevételek 130 417 2 833 315 2 801 571 

45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0 

46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 -7 605 

47 Bevételek összesen (43+...+46) 7 682 430 14 081 022 13 156 375 
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Sorszám Megnevezés 
Eredeti Módosított Teljesítés 

előirányzat   

A B C D E 

48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) 
[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] -128 380 2 843 832 3 637 613 

49 
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások 
különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált 
költségvetési bevétel (+)] 

-52 963 5 677 147 6 439 184 

50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 52 963 -5 677 147 -5 677 147 

51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 0 0 -173 319 

     
 
 
Debrecen, 2012. április 30.             
 
                Bodó Sándor 

               a közgyűlés elnöke  
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

 

 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT     3. számú táblázat 
        

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 
2011. éves beszámoló 

      Ezer forintban 

Sorszám Megnevezés 
Előző év 

költségvetési 
beszámoló záró 

adatai 

Auditálási 
eltérések 

(+,-) 

Előző évi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 

Auditálási 
eltérések 

(+,-) 

Tárgyévi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

01 Záró pénzkészlet 2 939 451   2 939 451 704 174 0 704 174 
02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege -1 135 017   -1 135 017 0 0 0 
03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege  

( ) 
145 317   145 317 318 636 0 318 636 

04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 1 487 722   1 487 722 512 210 0 512 210 
05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa  (-) 0   0 0 0 0 
06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 462 029   462 029 510 600 0 510 600 
07 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 18 059   18 059 -8 308 0 -8 308 
08 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 7   7 0 0 0 
09 Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 480 095   480 095 502 292 0 502 292 
10 Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0   0 0 0 0 
11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-

) 
0   0 0 0 0 

12 Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11) 480 095   480 095 502 292 0 502 292 
13 A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 0   0 0 0 0 
14 Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 480 095   480 095 502 292 0 502 292 
15 Szabad pénzmaradvány 0   0 0 0 0 

 
Debrecen, 2012. április 30.           
 
                Bodó Sándor 

               a közgyűlés elnöke  
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT     4. számú táblázat 
        

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 
2011. éves beszámoló 

      Ezer forintban 

Sorszám Megnevezés 
Előző év 

költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Auditálási 
eltérések 

(+,-) 

Előző évi 
auditált 

egyszerűsített 
beszámoló záró 

adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 

Auditálási 
eltérések 

(+,-) 

Tárgyévi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 0 0 0 0 0 0 

2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 0 0 0 0 0 0 

3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 

A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) 0 0 0 0 0 0 

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 0 0 0 0 0 0 

5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 0 0 0 0 0 0 

6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 

B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-) 0 0 0 0 0 0 

C.  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 0 0 0 0 0 0 

7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 0 0 0 0 0 0 

8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási 
maradvány 

0 0 0 0 0 0 

9. Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel 0 0 0 0 0 0 

D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-
8+ 9) 

0 0 0 0 0 0 

E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-) 0 0 0 0 0 0 

F.  Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) 0 0 0 0 0 0 
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Debrecen, 2012. április 30.             
             

                                                                                                                                     Bodó Sándor 
                                                                                                                                          a közgyűlés elnöke  

 
 
 
 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

 

71/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a 2011. évi ellenőrzések tapasztalatairól szóló 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, 
    Dr. Györgyi Zoltán megyei főjegyző, 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat             1. számú melléklet 
Éves ellenőrzési jelentés 

2011. 
 
 

1.  A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 
 

 
 

2011. évben végzett 
belső ellenőrzés 

Értékelés Személyi, tárgyi 
feltétel 

biztosított/ nem 
biztosított 

(hiányosságok) 

 
Ellenőrzést 

segítő, 
akadályozó 

tényezők 

 
 

Összesített vélemény az ellenőrzött 
területről 

 
A belső kontroll rendszer 

javítása érdekében tett 
javaslatok 

Tervezett/ 
terven felüli 

Az ellenőrzés 
megvalósult/ 
nem valósult 

meg  

1. 
A 2010. évi előirány-
zatok tervezése, fel-
használása és várható 
teljesítése, 
teljesítmény 
ellenőrzése. 
(teljesítmény 
ellenőrzés) 
Ellenőrzött szervezet: 
Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok 
Igazgatósága 

 
2010. évről 
áthúzódó 
ellenőrzés. 

Az ellenőrzés 
megvalósult. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
akadályozó té-
nyezői nem vol-
tak. 

A költségvetési előirányzatok 
tervezésekor, valamint az előirányzat 
módosításakor az előirányzat 
összeállítására szolgáló „Tájékoztató”-
ban foglaltak nem kerültek teljes körűen 
betartásra. 
A GAFI és az intézmény közötti 
Együttműködési megállapodásban 
foglalt előirányzatok feletti rendelkezési 
jogkör(ök) nem minden esetben kerültek 
betartásra, ez által az intézmény 
szakmai dologi előirányzattal történő 
gazdálkodási felelőssége nem volt teljes 
körűen biztosítva.  
A régészeti tevékenységből származó 
bevétel miatt szükségessé váló 
előirányzat módosítás nem történt meg 
folyamatosan. 
A régészeti feltárási munkákkal 
kapcsolatos folyamatok, költség 
elszámolások, analitikus nyilvántartási 
kötelezettség nem került szabályozásra. 
A régészeti munka díjszabásának, az 
árképzés struktúrájának aktualizálása 
indokolt, intézkedés szükséges olyan 

 
A vizsgált terület vonat-
kozásában a belső kontroll 
rendszer nem került kiépítésre  
Javaslat az intézmény és a GAFI 
igazgatójának: 
 Vizsgálják felül az Ámr. 

155. §-a szerinti belső 
kontrollrendszer működését, 
alakítsanak ki olyan 
kontrollkörnyezetet, 
amelyben egyértelműek a 
felelősségi, hatásköri 
viszonyok és feladatok 
(Ámr. 156. §).  

 Működtessék az Ámr. 157. 
§-a szerinti kockázat-
kezelést, folyamatosan 
végezzenek kockázat-
elemzést, többek között 
annak érdekében, hogy a 
finanszírozási problémák 
jelzésére ne a költségvetési 
év utolsó hónapjaiban 
kerüljön sor, amikor már az 
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árkalkuláció alkalmazására, mely fedezi 
a régészeti ásatás közvetlen, közvetett és 
rezsi költségét.  
Intézkedés szükséges, hogy a Kbt. 
előírásainak betartása érdekében a 
régészeti feltárások kézi és gépi 
földmunka végzésére közbeszerzési 
eljárás meghirdetésére kerüljön sor. 
 

intézkedések köre beha-
tárolt. 

 Alakítsanak ki és működ-
tessenek olyan rendszereket, 
melyek biztosítják, hogy a 
megfelelő információk a 
megfelelő időben eljutnak a 
fenntartóhoz, az illetékes 
szervezeti egységhez, illetve 
személyhez (Ámr. 159. §). 
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2. 
A számviteli rendszer 
szabályozottsága. 
(célellenőrzés) 
Ellenőrzött szervezet: 
GAFI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010. évről 
áthúzódott 
ellenőrzés. 

Az ellenőrzés 
megvalósult. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
akadályozó té-
nyezői nem vol-
tak. 

 
  
A GAFI számviteli rendszerének 
szabályozottsága alacsony kockázatot 
jelentett, annak ellenére, hogy a 
jogszabályi változások és a 
számlavezető pénzintézet nem került 
átvezetésre, valamint az önköltség 
számítási szabályzat nem „testre 
szabott”. 
A belső számviteli szabályzatokban – 
kivéve az önköltség számítási 
szabályzat – a szabályszerű és hatékony 
feladatvégzés rendje rögzítésre került.  
 
A számviteli rendszer szabályozottsága 
a kontrollok megbízhatósága jónak 
minősíthető a szabályzatokban 
jelentkező „tipikus, visszatérő” 
hiányosságok kijavíthatóak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vizsgált terület vonat-
kozásában a belső kontroll 
rendszer kiépítésre került. 
Javaslat megfogalmazásra a 
számviteli szabályzat 
aktualizálásával kapcsolatban 
került sor. 
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3. 
 
A 2010. évben lezárt 
ellenőrzési jelentések 
megállapításaira, 
javaslataira tett intéz-
kedések végrehajtá-
sának nyomon köve-
tése (utóvizsgálata). 
Ellenőrzött szervezet: 
 Dr. Molnár István 

Óvoda, Általános 
és Speciális 
Szakiskola, 
Kollégium és 
Gyermekotthon 

 Hajdú-Bihar 
Megyei 
Önkormányzat 
Gazdasági 
Szolgáltató 
Főigazgatósága  
(a továbbiakban: 
GAFI) 

 Hajdú-Bihar 
Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 

. 

Tervezett 
ellenőrzés. 

A tervezett el-
lenőrzés meg-
valósult. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
akadályozó té-
nyezői nem 
voltak. 

A Dr. Molnár István Óvoda, Általános 
és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon gazdálkodási 
rendszerének 2010. évi átfogó 
ellenőrzési jelentés (ÖH:354/2010.) 
megállapításaira tett intézkedések 
végrehajtásának utóellenőrzése 
megállapította: 
 Az intézménynél az intézkedési 

tervben rögzítettek megvalósultak, 
a hibák kijavítására tett 
intézkedések hatékonynak 
minősültek. 

 Az egyértelmű felelősségi, 
hatásköri viszonyok és feladatok 
megfelelő védelmet nyújtanak a 
hibák ismételt bekövetkezése 
ellen. 

A GAFI, a gépjármű üzemeltetés 
szabályossága célellenőrzés (ÖH: 
00892/2010.) utóvizsgálata során az 
ellenőrzés megbizonyosodott az 
elfogadott intézkedések megfelelő 
végrehajtásáról. A gépjármű 
üzemeltetés belső szabályzata szerinti 
működés biztosított. 
A GAFI gazdálkodási jogkörök 
megosztása és gyakorlásának 
szabályszerűségi témaellenőrzés (ÖH: 
00932/2010.) javaslatainak 
hasznosulása, az észrevételekre tett 
intézkedések megvalósulásának 
utóellenőrzése során, az ellenőrzés az 
alábbiakat állapította meg: 
 A külső szolgáltató által végzett 

takarítási szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kifizetéseknél a 
költségvetési gazdálkodás 
folyamatában kialakított, 

 
A GAFI igazgatójának 
megfogalmazott javaslat: 
 Intézkedjen, hogy a szakmai 

feladatellátás dologi kiadások 
előirányzat szerinti részle-
tezése megtörténjen és az a 
Gazdálkodási jogkörök sza-
bályzat 3. számú mellék-
letében megjelenjen. 

 Intézkedjen a költségvetési 
gazdálkodás belső kont-
rolljainak működtetése során, 
a működésbeli hibák 
megelőzése, feltárása, 
kijavítása érdekében arra 
vonatkozóan, hogy: 

= A gazdálkodási jogkörök 
gyakorlására felhatalmazó 
levelek tartalmazzák a 
jogkör gyakorlójának 
beosztását, hatáskörét és a 
jogkör gyakorlásának 
értékhatárát, a szakmai 
teljesítésigazolásokra 
történő felhatalmazásnál 
minden esetben kerüljön 
meghatározásra a hatáskör. 

= A gazdálkodási jogkör 
gyakorlására felhatalmazott, 
illetve megbízott dolgozók 
aláírása és aláírás mintája 
teljes körűen szerepeljen a 
Gazdálkodási jogkör sza-
bályzat mellékletében. 

= A külső szolgáltató által 
végzett munkákkal kap-
csolatos kifizetések előtt a 
szakmai teljesítés-igazolásra 
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kulcsszerepet betöltő belső 
kontrollok – a szakmai 
teljesítésigazolás és az utalvány 
ellenjegyzés – működésének 
megfelelősége gyenge volt. 

 A gazdálkodási jogkörök feladat 
ellátásánál kialakított belső 
kontrollokban rejlő kockázat 
közepes, alkalmazásuk esetén 
megfelelő védelmet nyújtanak a 
hibák bekövetkezése ellen. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Hivatala munkaidő nyilvántartás, 
változás-jelentés célellenőrzés 
(ÖH:01063/2010.) észrevételeinek, 
javaslatainak megvalósulásával 
kapcsolatban az utóellenőrzés 
megállapította: 

 A munkaidő és a távollét nyilvántar-
tási feladatok szabályszerű végre-
hajtásával kapcsolatos javaslatok 
nem teljes körűen valósultak meg.  

 A GAFI és az önállóan működő, 
előirányzatai felett részjogkörrel 
rendelkező költségvetési intézmé-
nyek kis értékű tárgyi eszköznyil-
vántartás ellenőrzési jelentés (ÖH: 
1198/2010.) javaslatai az intézke-
dési tervben foglaltak szerint 
megvalósultak. 

 
 

kijelölt személy(ek) a 
kiadások jogosságának, 
összegszerűségének 
ellenőrzését, a szerződések, 
megrendelések szakmai tel-
jesítés igazolását  az Ámr. 
76. § (1) bekezdése szerint 
végezzék el. 

= Az utalványok ellenjegyzői 
a külső szolgáltatók által 
végzett munkákkal kapcso-
latos kifizetések előtt 
győződjenek meg arról, 
hogy a szakmai teljesítést 
igazoló személyek – az 
Ámr. 76.§ (5) bekezdése 
alapján – rendelkeztek-e 
kijelöléssel, továbbá győ-
ződjenek meg a szakmai 
teljesítésigazolás 
érvényesítést megelőző 
elvégzéséről az Ámr. 77. § 
(1) bekezdésének előírása 
szerint, valamint a szakmai 
teljesítésigazolás belső sza-
bályozás szerint történő 
elvégzéséről. 

A Hivatal vezetőjének 
megfogalmazott javaslat:   
 Gondoskodjon az általa 

vezetett szervezeti egységek-
nél a munkaidő, a szabadság 
nyilvántartás területén a belső 
kontrollok fejlesztéséről, 
működésük megbízhatósá-
gának javításáról. 
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4. 
A felesleges vagyon-
tárgyak hasznosítá-
sának, a selejtezési 
tevékenység végrehaj-
tásának szabálysze-
rűsége. 
(szabályszerűségi 
ellenőrzés) 
Ellenőrzött szervezet: 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 

Tervezett 
ellenőrzés. 

A tervezett el-
lenőrzés meg-
valósult. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
akadályozó té-
nyezői nem vol-
tak. 

 
A felesleges vagyontárgyak haszno-
sítása, a selejtezési és leltározási 
tevékenység végrehajtás szabályozott-
sága – a vagyonkezelésre átadott 
eszközök kivételével – közepes 
kockázatot jelentett a feladatok 
megfelelő, szabályszerű végreha-
tásában, mivel a belső szabályzatok 
felülvizsgálatával, a vagyonkezelésre 
átadott eszközök selejtezésével és 
leltározásával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásával biztosított 
a szabályszerű és hatékony feladat-
végzés.  
 
A Hivatal eszközeinek selejtezési és 
leltározási folyamatában a belső 
kontrollok működésének megfelelőségét 
összességében jónak minősítettük, mert 
a feltárt dokumentációs hiányosságok 
nem veszélyeztették a folyamat hibáinak 
megelőzését és kijavítását. 
 
A vagyonkezelésre átadott eszközök 
folyamatában a belső kontrollok nem 
kerültek teljes körűen kialakításra. 
 
 

 
A vizsgált terület vonat-
kozásában a belső kontroll 
rendszer nem került teljes 
körűen kiépítésre, javaslatként 
került megfogalmazásra a 
Hivatal vezetőjének: 
 Vizsgáltassa felül a meglévő 

Felesleges vagyontárgyak 
hasznosítási, selejtezési és az 
Eszközök és források 
leltározási és leltárkészítési 
belső szabályzatokat, hajtsák 
végre a kiegészítésüket, 
rögzítsék a szabályzatokban a 
vagyonkezelésre átadott 
eszközök selejtezésével és 
leltározásával kapcsolatos 
eljárási szabályokat. 

 Biztosítsa a selejtezési és 
leltározási eljárások – 
vagyonkezelésbe adott 
eszközökre vonatkozóan is – 
szabályszerű lebonyolítását, 
annak vezetői ellenőrzését. 

 Gondoskodjon a kezelésbe 
adott vagyonnal kapcsolatos 
adatszolgáltatásban szereplő 
adatok, az azokat alátámasztó 
dokumentumok, analitikák 
rendszeresebb és haté-
konyabb döntést előkészítő 
szakmai ellenőrzéséről. 

 Határozza meg a vagyonke-
zelésbe adott vagyonnal 
történő gazdálkodás munka-
folyamatainak ellenőrzési 
nyomvonalát. 
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5. 
Ellátottak érték és 
vagyonkezelésének 
célellenőrzése. 
Ellenőrzött szervezet: 
Hajdúsági Szociális 
Szolgáltató Nonprofit 
Kft. telephelye és 
fióktelepei: 
Hajdúnánás, 
Balmazújváros-
Nagyhát,  
Mikepércs,  
Nyíradony 

Soron kívüli 
ellenőrzés. 

Az ellenőrzés 
megvalósult. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
akadályozó té-
nyezői nem vol-
tak. 

Az ellátottak érték és vagyonkezelése 
tevékenység végrehajtás szabályo-
zottsága alacsony kockázatot jelentett a 
feladatok megfelelő, szabályszerű 
végrehajtásában, mivel a belső 
szabályzatok által biztosított a szabály-
szerű és hatékony feladatvégzés.  
 
A Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 
ellátottak érték és vagyonkezelése 
folyamatában a belső kontrollok 
működésének megfelelőségét összes-
ségében jónak minősítettük, mert a 
feltárt hiányosságok nem veszé-
lyeztették a folyamat hibáinak 
megelőzését és kijavítását. 

A vizsgált terület vonatko-
zásában a belső kontroll rendszer 
kiépítésre került. 
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6. 
A közalkalmazottak 
kinevezésének, besoro-
lásának szabályszerű-
sége, a munkajogi 
szabályok betartása. 
(szabályszerűségi 
ellenőrzés) 
Ellenőrzött szervezet: 
GAFI 

Tervezett 
ellenőrzés. 

A tervezett el-
lenőrzés meg-
valósult. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
akadályozó té-
nyezői nem vol-
tak. 

A GAFI közalkalmazotti alapnyil-
vántartás vezetésénél kialakított belső 
kontrollokban rejlő kockázatot 
alacsonynak minősítettük, a kontrollok 
végrehajtásuk esetén megfelelő 
védelmet nyújtanak a jelenleg még 
előforduló hibák ellen. 
 A közalkalmazottak besorolásának, 
fizetési fokozatának megállapításánál 
közepesnek minősítettük a belső 
kontrollokban rejlő kockázatot, a 
lehetséges hibák többsége ellen a 
megfelelő dokumentáltságnál és a 
jogértelmezésnél lévő kontrollok 
védelmet nyújtanak. 
A garantált illetmény kiegészítés és a 
közalkalmazotti illetménypótlék alkal-
mazásánál magasnak ítéltük meg a belső 
kontrollok kockázatát, mivel azok nem 
kerültek kialakításra vagy hiányosan 
alakították ki. A közalkalmazottak több 
mint 50%-át érintő garantált illetmény 
kiegészítés és pótlék odaítélés 
dokumentáltsága, szabályozása – 
minősítések hiánya, többletfeladat 
végzésének elrendelése, idegen nyelv-
tudást igénylő munkakörök megha-
tározása stb. – nem felel meg a Kjt. 
rendelkezéseinek.    
 
Az ellenőrzés a kontrollok működését 
ezen a területen gyengének minősíti, 
mert a feltárt hiányosságok veszé-
lyeztetik a garantált illetmény és a 
szakképesítéshez igazodó illetmény-
növekedés jogszabályszerű megálla-
pítását. 
 

A vizsgált terület vonatkozásá-
ban a belső kontroll rendszer 
nem került teljes körűen kiépí-
tésre, javaslatként került megfo-
galmazásra az intézmény 
vezetőjének: 
 Intézkedjen a közalkalmazotti 

alapnyilvántartás Kjt. szerinti 
adatkörökre vonatkozó, teljes 
körű kiegészítésére. 

 Végezze el a Kjt. 40. §-a 
szerint a közalkalmazottak 
minősítését, a minősítési 
lapokat csatolja az alap-
nyilvántartáshoz. 

 Tegyen intézkedéseket a 
közalkalmazottak besorolási 
osztályának és fizetési 
fokozat megállapításának 
jogszabályszerű végzésére, a 
nem jogszabályszerű illet-
mény megállapítások módosí-
tására. 

 Biztosítsa, hogy a garantált 
illetmény kiegészítések - 
munkáltatói döntésen alapuló 
illetve határozott időre szóló 
garantált illetmény kiegé-
szítés - dokumentált többlet-
feladat végzés, valamint a 
közalkalmazott minősítése 
alapján történjen. 

 Határozza meg az idegen-
nyelvtudási pótlékra jogo-
sító idegen nyelveket és 
munkaköröket.  

 Vizsgálja felül az „egyéb 
pótlékok” fizetésének jog-
szerűségét. 
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7. 
Munkaköri leírások, 
feladatok rendszer-
szemléletű célvizsgá-
lata. 
Ellenőrzött szervezet: 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 

Soron kívüli 
ellenőrzés. 

Az ellenőrzés 
megvalósult. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
akadályozó té-
nyezői nem vol-
tak. 

A Hivatal szervezeti felépítését és a 
szervezeti egységek feladatait az 
Ügyrend határozza meg, amely 
megfelelő alapot nyújt a szervezeti 
egységekben a munkakörök 
kialakításához. 
 
A Hivatal dolgozóinak munkaköri 
leírásaihoz kapcsolódóan kialakított 
belső kontrollokban rejlő kockázatot 
közepesnek minősítettük, a munkaköri 
leírások aktualizálásnak hiánya ellenére 
a munkaköri feladatok ellátása 
biztosított volt. 
 
A munkaköri leírásokban a felelőségi 
és hatásköri viszonyok a kapcsolattartás 
kiterjedése és módozata nem minden 
esetben vagy nem egyértelműen 
jelennek meg. 
 
A kontrollok működésének megbíz-
hatóságát összességében jónak 
minősítettük, a hiányosságok száma 
tolerálható mértékű, az ellenőrzés során 
feltárt hiányosságok nem veszélyez-
tették a feladatok ellátását. 
 

 
 
 
 
 
A vizsgált terület vonat-
kozásában a belső kontroll 
rendszer kiépítésre került. 
 
Megfogalmazásra került javaslat 
a Hivatal vezetőjének: 
 Intézkedjen, hogy a dolgozók 

munkaköri leírásainak 
aktualizálása – az esetleges 
feladat, szervezet vagy 
személyi változások miatt – 
határidőben megtörténjen. 

 Intézkedjen, hogy a 
munkaköri leírásokban a 
felelősségi és hatásköri 
viszonyok a kapcsolattartás 
kiterjedése és módja minden 
esetben egyértelműen rögzí-
tésre kerüljön. 
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8. 
Belső kontroll rend-
szer kialakítása, mű-
ködtetése, a belső elle-
nőrzési kötelezettség 
teljesítése. 
(rendszer ellenőrzés) 
Ellenőrzött szervezet 
GAFI 

Tervezett 
ellenőrzés. 

A tervezett el-
lenőrzés meg-
valósult. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
akadályozó té-
nyezői nem 
voltak. 

A GAFI belső kontrollrendszere 
szabályainak kialakításánál, és 
működtetésénél a kontrollok – 
végrehajtásuk esetén – megfelelő 
védelmet nyújtanak a jelenleg még 
előforduló hiányosságok ellen. 
 
A belső kontrollokban rejlő kockázat, a 
belső ellenőrzési rendszer működése 
során 2011. június 30-ig terjedő 
időszakban alacsony minősítésű. 
2011. július 1-től mind a GAFI-ban, 
mind az önállóan működő költségvetési 
intézményekben a belső ellenőrzési 
feladat ellátatlan, amely magas 
kockázatot jelent. 
 
 

 
A kontrollok működésének 
megbízhatósága összességében 
jónak minősített a hiányosságok 
száma tolerálható mértékű, az 
ellenőrzés során feltárt 
hiányosságok nem veszélyez-
tették a feladatok ellátását – 
kivételt képez a belső ellenőrzési 
tevékenység 2011. július 1-től 
történő ellátatlansága. 
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9. 
A Kenézy Kórház 
Rendelőintézet 
Egészségügyi 
Szolgáltató Nkft.-vel 
és a Megyei 
Egészségügyi 
Vagyonkezelő és 
Ingatlanhasznosító 
Kft.-vel kötött 
Vagyonkezelési 
szerződésben 
foglaltak betartásának 
ellenőrzése. 

Tervezett 
ellenőrzés. 

A tervezett el-
lenőrzés meg-
valósult, a je-
lentés terve-
zetthez észre-
vételt tett az 
ellenőrzött 
szervezet. Az 
elfogadott ész-
revételek átve-
zetése meg-
történt, a jelen-
téstervezet 
visszamutatás 
céljából történő 
megküldése 
előkészítésre 
került.  

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosí-
tottak voltak. 

 
 
 
Az ellenőrzés 
lefolytatásának 
ütemét lassítot-
ta az ellenőrzött 
szervezeteknél 
a konszolidá-
ciós törvény 
végrehajtásának 
előkészítésével 
jelentkező leter-
heltség. 

A vagyonkezelési és üzemeltetési 
tevékenység végrehajtásánál a 
kontrollok hiányosan kerültek 
kialakításra, így a vagyonkezelési és 
üzemeltetési szerződésekben (módosítá-
sokban) és azok mellékleteiben, a 
vagyonkezelési beszámolókban 
előforduló hibák és hiányosságok 
előfordulása ellen nem nyújtottak teljes 
körű védelmet.  
 
A szervezeten belül működő kontroll 
tevékenységek nem tudják teljes 
mértékben csökkenteni a felmerülő 
kockázatok hatását, bekövetkezésük 
valószínűségét, szükség van új kontroll 
tevékenységek bevezetésére, a 
meglévők kiegészítésére. 
 

 
A vizsgált terület vonat-
kozásában, a belső kontroll 
rendszer javítása érdekében 
megfogalmazásra került, hogy a 
kontrollrendszeren belül – az 
Ámr.156. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően – a 
vagyonkezelésbe adott vagyon-
nal történő gazdálkodás munka-
folyamatainak ellenőrzési nyom-
vonalát javasolt kialakítani. 

 

 
 

A 2011. évben a belső ellenőrzés nem fogalmazott meg ajánlást fegyelmi eljárás lefolytatására, nem tárt fel olyan hiányosságot, amely miatt személyi felelősségre vonást 
kellett volna kezdeményezni. 
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A belső ellenőrzési tevékenység fontos részeként jelent meg az intézmények és a hivatalvezetés számára történő tanácsadás, elemző, előkészítő feladatok végzése. A 
költségvetési szervek igénylik a szakmai tanácsadást, a helyszíni vizsgálatok alkalmával, illetve telefonos megkeresés során több esetben kérték a belső ellenőrzés szakmai 
véleményét. A szakmai tanácsadásra többek között az ellenőrzött intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak és a Hivatal belső szabályzatainak véleményezése 
formájában is sor került. 
 
Az ellenőrzött szervezetek a belső ellenőrzés megállapításait, javaslatait egy kivételével elfogadták, észrevétel miatt érdemi módosításra a jelentésekben nem került sor. 
A készre jelentések tanúsága szerint az intézkedések megtörténtek, mely jelzi az ellenőrzés által levont következtetések, megállapítások valódiságát, tényszerűségét. 
 
Az ellenőrzött szervezeteknél a vizsgálatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A vizsgálatokhoz a szükséges anyagokat, információt és az 
elvárható segítséget a belső ellenőrzés megkapta, több esetben a vizsgált területen a leterheltség, a konszolidációs előkészületek miatt kellett az ellenőrzést átszervezni.  
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. 
évi CLIV. törvény (továbbiakban: konszolidációs törvény) alapján a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga 2012. 
január 1-jén állami tulajdonba kerültek. A Kormány által intézményfenntartásra és az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői jogok gyakorlására kijelölt Hajdú-Bihar 
Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) részére az intézmények, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) részére a 
Kenézy Kórház 2011. évi belső ellenőrzési dokumentumai átadásra kerültek. 

 
 
2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 
 
A kontrolltevékenységek felölelik mindazokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra 
kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és 
feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén és átlátható a humánerőforrás-kezelés. Az ellenőrzött költségvetési szerveknél a tevékenységek 
szabályozottsága biztosított, a jogszabályokban meghatározott belső szabályzatokat elkészítették és alkalmazzák. Fontos, hogy ezek a dokumentumok folyamatosan 
felülvizsgálatra, a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Ennek elmaradása magas kockázatot jelent a szervezet 
működésében. 
 
Az ellenőrzött költségvetési szervek tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok az éves költségvetés készítésekor meghatározásra kerültek, azok nyomon követése a 
gazdálkodás során megtörtént, az egyes kockázatok hatásának csökkentésére, azok megszüntetésére intézkedések történtek. A belső ellenőrzés megállapításai szerint a 
kockázatelemzési és kezelési tevékenységnek azonban nem egyszeri, hanem folyamatos tevékenységnek kell lennie, a kockázatkezelés nem minden folyamat 
vonatkozásában került alkalmazásra. 
 
A belső ellenőrzés a kontrolltevékenység részét képező folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) hatékonyságát az alábbiak vonatkozásában 
vizsgálta: 

− a pénzügyi dokumentumok előkészítésének szabályszerűsége a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás tekintetében, 
− a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 

ellenjegyzése, 
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− a pénzügyi elszámolásokhoz kapcsolódó feladatkörök elkülönítése. 
 
A 2011. évben végzett ellenőrzések megállapításai azt jelzik, hogy a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása, az operatív munkába 
való beépítése még nem teljes körű.  
 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az 
illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes kontroll célok megvalósításához. A belső ellenőrzés által tett 
észrevételeknek megfelelően, a feltárt hiányosságok megszüntetésének, ismétlődésének elkerülése érdekében több esetben még az ellenőrzés időszakában megtörtént a 
hiányosságok kijavítása, mely a kommunikáció hatékonyságát, a lefelé irányuló információ áramoltatás jelenlétét mutatja a szervezetben. 
 
A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követési rendszerét, a monitoring rendszert. A monitoring 
rutintevékenységek, külön értékelések, vagy e kettő kombinációja révén valósul meg, melyben az operatív tevékenységektől függetlenül álló belső ellenőrzésnek meghatározó 
szerepe van. Az önkormányzatnál az Ellenőrzés Csoport, közvetlenül a megyei főjegyzőnek alárendelve, éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. 
 
3. Intézkedési tervek megvalósítása 
 
Az intézményekben és a Hivatalban 2011. évben végzett pénzügyi, szabályszerűségi, teljesítmény, rendszer és utóellenőrzés lezárását követően az intézményvezetők, 
főosztályvezetők a belső ellenőrzés által tett javaslatokra intézkedési tervet készítettek. 
Az ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak nagy részére az utóellenőrzés időpontjában már történtek intézkedések, illetve a mindennapi munka során hasznosultak. 
A feltárt hiányosságok megszüntetésének érdekében a vizsgált szakmai feladatok ellátási színvonalának, szabályosságának javítására szolgáló intézkedések végrehajtásáról a 
szervezeti egység vezető/intézményvezető az intézkedési tervben foglalt legutolsó határidőt követő 5 munkanapon belül „Készre-jelentés”-ben számolt be. 
 
A belső ellenőrzési vezető a Ber. 12. § n) pontjában előírtaknak megfelelően, az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtásának nyomon követése érdekében 
naprakész nyilvántartást vezetett.  

 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

 

 
 
 
72/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 13. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján 
egyetért az Országos Területfejlesztési Koncepció előkészítéséhez összeállított - a határozat 
mellékletét képező - Hajdú-Bihar megye területfejlesztésének távlati céljait összefoglaló 
dokumentummal.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés döntéséről a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárságát tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 10. 
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A 72/2012. (V.10.) határozat melléklete 
Bevezetés  
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott „Hajdú-Bihar Megye 
Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja” a 2007-2013 közötti tervezési 
időszakot fogja át. Jelenleg folyamatban van a fent említett program értékelése, valamint a 
2014-2020 közötti időszakra vonatkozó célkitűzések, prioritások feltérképezése. 

Az eddig elvégzett monitoring vizsgálatok, feldolgozott adatok alapján megállapítható, 
hogy Hajdú-Bihar megye a forráslehívások tekintetében megyei viszonylatban az előkelő 3. 
helyet tudhatja magáénak. A lentebb bemutatandó trendek alapján is jól látható, hogy a 
megfogalmazott célkitűzések tekintetében sikerült jelentős előrelépést tenni. 
 
1. Főbb trendek bemutatása Hajdú-Bihar megyében 
 

1.1. Népesség 
 

Hajdú-Bihar megye lakónépessége 2011. évben 539 674 fő, amely az előző évek adatai 
alapján – az országos értékekhez hasonlóan - csökkenő tendenciát mutat. Ez a csökkenés 
az öt évvel ezelőtti adathoz képest 1 %, amely közel azonos az országoshoz (0,08 %) képest. 
A lakónépesség számának tekintetében az ország megyéi között – ha Budapestet és Pest 
megyét nem számítjuk – harmadikak vagyunk (Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyék után). Megyénk lakónépességének száma az országos népesség 5,4 %-a. 

A népesség korösszetételéről elmondható, hogy hasonlóan az országos tendenciához a 
lakosság öregszik. 

A gyermeknépesség eltartottsági rátája (a 0-14 év közötti népesség a 15-64 év közötti 
népesség százalékában) csökken, 2011. évben a 2011. évihez képest 5 %-ot. Ezzel szemben 
az idős népesség eltartottsági rátája (a 65 év feletti népesség a 15-64 év közöttiek 
százalékában) növekszik, 2011. évben a 2001. évihez képest 1,7 %-kal. Az országos adatokat 
nézve 2011. évben megyénk gyermeknépességének eltartottsági rátája 1,2 %-kal több, 
mint az országos, az idős népesség eltartottsági rátája pedig 2,6 %-kal kevesebb az 
országos értéktől. 

Megyénkben 2010. évben a tényleges fogyás 1624 volt, amely értékkel az országban a 
hetedik helyen állunk úgy, hogy két megyében (Pest és Győr-Moson-Sopron megyében) nem 
fogyás, hanem népességnövekedés van. 

A férfiak halálozása mintegy kétszerese a nőkének, az uniós átlaghoz képest pedig 
mindkét nemben több mint 1,5-szeres a halálozás kockázata. A korai – azaz a 25-64 éves 
korban bekövetkező – halálozások tekintetében a megyén belüli területi egyenlőtlenségek 
figyelhetők meg. 

Megyénk népsűrűsége 2011. évben 87 fő/km2, amely érték az utóbbi három évben nem 
változott, viszont alulmarad az országos értéknek (107 fő/km2), annak 81 %-a, és a megyék 
között ezzel az értékkel a középmezőnyben vagyunk.  

Megyénkben a települések jogállása szerint 21 város, 61 község van. A városok közül 
egy megyei jogú város van, ami a megye székhelye, és egyben az ország második legnagyobb 
városa a főváros után. 
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1.2. Foglalkoztatottság, munkanélküliség 

 
Aktív korú népességen belül a foglalkoztatottak aránya (%) 2011 megyei szinten  
 

Hajdú-Bihar Megyében a 46,1%-os foglakoztatási arány 3,6%-kal elmarad az 
országos átlagtól. Megyék közötti összehasonlításban csak a Nyugat-Dunántúli Régió két 
megyéje (Baranya, Somogy) és az Észak-Magyarországi Régió két megyéje (Borsod-Abaúj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg) rendelkezik rosszabb mutatókkal. 
 

Munkanélküliségi ráta alakulása az utolsó 5 évben (%) 
ÉV MEGYE RÉGIÓ ORSZÁG 

2007. 7,9 10,8 7,4 
2008. 8,9 12,0 7,8 
2009. 11,3 14,2 10,0 
2010. 13,2 14,5 11,2 
2011. 13,2 14,5 10,9 

 
Míg a munkanélküliségi ráta 2007-ben az országos mutatót mintegy 0,5%-kal 

haladta meg, addig 2011-re lemaradásunk e téren tovább nőtt. A megye a 82 települése 
közül 57 település minősül az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó 
munkanélküliségű településnek. Ebből 40 település egyben társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból is elmaradott településnek minősül. 

A nyilvántartott álláskeresők száma 2007-2010 között folyamatosan nő, mintegy 1,2-
szeres emelkedést mutat. Az országban ugyanebben az időszakban 1,3-szoros emelkedés 
mutatható ki.  

Hajdú-Bihar megyében az alkalmazottak számában 2008-2011 közötti időszakban a 
mezőgazdasági és szolgáltatási szektorban növekedés, míg az ipari szektorban csökkenés 
figyelhető meg, mely megegyezik az országos mutatókkal. 

A megyében az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat a kutatás-fejlesztés, melyet 
kiválóan szemléltet a kutatás-fejlesztést végzők létszámában bekövetkező változás a 2005-
2010 közötti időszakban. A növekedés a megyében 1,72-szeres, míg országos szinten csak 
nem egészen 1,1-szeres növekedés mutatható ki. 
 

1.3. Keresetek 
 

Hajdú-Bihar megyében 2010-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó 
átlagkeresete 168 ezer forintot tett ki, a szellemi foglalkozásúaké átlagosan 223 ezer, a 
fizikaiaké pedig 122 ezer forintot. A bruttó átlagkereset összességében 2,2%-kal haladta meg 
a 2009. évit. Ezen belül a versenyszféra alkalmazottainak keresete az átlagot 
meghaladóan, 4,2%-kal növekedett, ugyanakkor a költségvetési szerveknél dolgozóké 
2,6%-kal csökkent. A szellemi foglalkozásúak keresete az iparban volt a legmagasabb 
(304 ezer forint), ami közel kétszerese a legalacsonyabbnak számító humán-egészségügyi, 
szociális ellátás, illetve szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágak szellemi 
foglalkoztatottjai keresetének. A fizikai foglalkozásúak az információ, kommunikáció 
ágban kerestek a legtöbbet (166 ezer forintot) és – a szellemiekhez hasonlóan – a humán-
egészségügyi, szociális ellátásban a legkevesebbet (88 ezer forintot). A megyei székhelyű 
gazdasági szervezeteknél alkalmazottak keresetszínvonala összességében 17%-kal 
maradt alatta az országosan jellemzőnek.  
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1.4. Lakásépítés 

 
2010-ben 644 új lakást vettek használatba a megyében, ami az előző évi igen alacsony 

szinttől is 43,5%-kal elmarad, és az elmúlt húsz évet tekintve a legkevesebb. (Országosan a 
megyeinél kisebb ütemben, 34,9%-kal csökkent a használatbavételek száma.)  

Az építések intenzitása (tízezer lakosra vetített száma) Hajdú-Biharban (11,9) nem érte 
el sem az országos (20,8), sem pedig a – főváros és Pest megye nélkül számított – vidéki 
átlagot (14,1). 

A használatbavételek 45%-a Debrecenben, 41%-a a megye többi városában 
koncentrálódott, a községekben pedig 14%-uk realizálódott. 

A különböző építtetői csoportok körében a 2009-ben érvényesülő tendencia folytatódott: 
a természetes személyek 36,4, a vállalkozások pedig 70,2%-kal kevesebb lakást építtettek az 
egy évvel korábbinál. Így a december végéig átadott lakások kilenctizede természetes 
személyek, tizede vállalkozások beruházásaként készült. (A gazdasági szervezetek a megyék 
közül csak Nógrádban építtettek hasonlóan alacsony arányban.) 

A lakásépítés nagyarányú visszaesésével egyidejűleg tovább gyengült az építési szándék 
is: 2010 végéig a Hajdú-Bihar megyei építésügyi hatóságok 529 új lakás építésére adtak ki 
engedélyt, feleannyira, mint 2009-ben. 

 
1.5. Szociális védelem 

 
Évek óta csökken a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma az 

országban. Hajdú-Bihar megyében ez a csökkenés valamivel kisebb mértékű, mint 
országosan. 

A megye lakónépességéből az ellátásban részesültek aránya hozzávetőlegesen azonos az 
országos aránnyal, mert 2007. óta a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők aránya a 
megyében 1,3%-kal csökkent, országosan 1,1%-kal. 

Hajdú-Bihar megye évek óta a 16. helyen áll a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők átlagos nyugdíja tekintetében. A hajdú-bihari nyugdíjasok havi ellátása 2007. óta 
19.465 forinttal nőtt. Ez a növekedés – bár a megyei növekedést meghaladó mértékben, – 
országosan is megfigyelhető: 21.592 forinttal nőtt országosan a nyugdíjak havi összege.   
A főváros évek óta tartja az országos első helyét az átlagos nyugdíj tekintetében. A különbség 
az átlagos nyugdíjak összegében a főváros javára folyamatosan nőtt az utóbbi öt évben (2007-
ben a hajdú-bihari nyugdíjasok átlagosan 22.679 forinttal, 2011-re már 30.304 forinttal kaptak 
kevesebb ellátást, mint fővárosi társaik). Az országos átlagnál 2011-ben 8.500 forinttal éltek 
kevesebből megyénk nyugdíjasai. 

Míg a szociális étkeztetésben részesülők száma országosan is nagy mértékben (34,4%-
kal) nőtt 2006. óta, ez a növekedés Hajdú-Bihar megyében 64,4%-os. 

Ami a házi segítségnyújtás keretében ellátottak számát illeti, Hajdú-Bihar megyében az 
országos átlagot jóval meghaladó emelkedés tapasztalható 2006. óta. Míg országosan a házi 
segítségnyújtást igénybe vevők száma 2010-re 56%-kal nőtt, addig a megyében ez a 
növekedés 258%. 

A tartós bentlakási és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben ellátottak számának 
emelkedése a megyében az országos átlag szerinti. 

Országos szinten csökkenő tendencia figyelhető meg az idősek nappali ellátásában 
részesülők számában 2006 óta. Ez a tendencia Hajdú-Bihar megyében éppen ellenkező: 2006-
hoz képest 2010-re 16,5%-kal nőtt az ellátottak száma. 
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Mind Hajdú-Bihar megyében, mind országos szinten növekedés tapasztalható a 

bölcsődébe beírt gyermekek száma tekintetében. 2010-re az országos számok 16%-kal, a 
megyei számok 19%-kal növekedtek 2006. óta. 

A rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 2008. óta folyamatosan csökken. Ez 
a csökkenés az országos adatokban is megfigyelhető. 2008-ról 2010-re a rendszeres szociális 
segélyben részesülők száma 85%-kal csökkent Hajdú-Bihar megyében. (Országosan ez a 
csökkenés 83%-os volt.) 

 
1.6. Egészségügy 

 
Hajdú-Bihar megyében az egészségügyi alapellátásban is nagy területi különbségek 

figyelhetők meg.  
A megye területén 23 otthoni szakápolási szolgáltató működik, ebből négy szolgáltató 

hospice ellátást is nyújt. 
A járóbeteg szakellátás országos és megyei kapacitási adatait összehasonlítva 

megállapítható, hogy 10 000 lakosra jutó járóbeteg szakellátási kapacitás tekintetében az 
egyes szakmákra vonatkozóan releváns eltérés nem tapasztalható. 

A megyében 14 mentőállomáson 60 kocsi látja el a megye mentési és őrzött 
mentőszállítási feladatait. A mentésirányításról elmondható, hogy közelíti, rövidesen eléri az 
Európa élvonalában álló országok színvonalát. A mentőszolgálat mentéstechnikai 
felszerelésének színvonala megfelel az európai elvárásoknak. Személyi feltételek 
vonatkozásában jelentős mértékű a szakemberek elvándorlása a mentőszolgálattól. 

A betegek egészségügyi intézménybe, illetve az egészségügyi intézményből otthonába 
történő szállítását hét finanszírozott szolgáltató biztosítja. 

A megyében a fekvőbeteg szakellátás négy intézményben történik. Az aktív ágyak aránya 
74%, a krónikus ágyaké 26%-ot tesz ki 2010-ben. 

Ami a gyógyszerellátást illeti, 2009-ről 2010-re a gyógyszerhez jutás térbeli lehetőségei 
csak a megyeszékhelyen és a városokban javultak. A megyében öt településen nincs 
semmilyen gyógyszertár. A gyógyszertári dolgozók tekintetében is nagyfokú az elvándorlás. 

Országos viszonylatban a főváros után évek óta a második helyen van a megye az orvos-
létszámot tekintve. Az országos tendenciával ellentétesen Hajdú-Bihar megyében 2007. óta 
folyamatosan nő a megyében dolgozó orvosok száma. A tízezer lakosra jutó orvosok 
számában az utóbbi időben 10%-os növekedés tapasztalható, míg országosan ez az arányszám 
is csökken. 

 
1.7. Oktatás 

 
Hajdú-Bihar megyében a közoktatási paletta rendkívül széles: óvodák, általános iskolák, 

alapfokú művészetoktatási intézmények, gimnáziumok, szak- és szakközépiskolák, 
előkészítő, speciális, és készségfejlesztő speciális szakiskolák, pedagógiai szakszolgálat, 
kollégiumi (diákotthoni) ellátás.  

Annak ellenére, hogy a megyén belül településenként nagy eltérések tapasztalhatóak, a 
megyében összességében továbbra is csökken a gyermekek, tanulók száma.  
Hajdú-Bihar megyében az óvodás korú gyermekek száma 2007-ről 2009-ig az országosan 
növekvő tendenciával ellentétesen – bár kis mértékben (1,2%-kal) – csökkent, majd 2009-től 
a 3,8%-os országos növekedés alatt maradt a 2,3%-os növekedési tendenciájával. 
Összességében az elmúlt öt évet vizsgálva az óvodás gyerekek száma Hajdú-Bihar megyében 
mérsékelten, mindössze 1%-kal nőtt. Ebben az időszakban az országos átlag 5,3%-os 
növekedés volt. 
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Az általános iskolai tanulók megyei összlétszáma tovább csökkent. Országosan 7,9%-

os, a megyében 9%-kal csökkent a tanulói létszám a 2011-es évi adatokat a 2007-es adatokkal 
összehasonlítva. 

A középiskolában tanuló diákok számát tekintve megállapítható országosan a kis 
mértékű, de fokozatos csökkenés (2007-2011 viszonylatában: 2,4%-os), ugyanakkor a hajdú-
bihar megyei középiskolai tanulólétszám 2007-2009. közötti 2,7%-os emelkedését követően 
2009-től az országos csökkenő tendencia érvényesül. A 2009-es középiskolai 
diáklétszámhoz képest 2011-re 2%-os csökkenés látszik. 

Ha az elmúlt öt év megyei adatait vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy mind a szakiskolai, 
mind a gimnáziumi, mind a szakközépiskolai diákok száma szinte azonos 2007. és 2011. 
években. Országosan a szakiskolában tanulók létszámának 4,7%-os emelkedését, míg a 
gimnáziumi és szakközépiskolai diákok számának 2,5-3,7%-os visszaesését figyelhetjük meg.   
Ami a felsőoktatást illeti, a megyében két felsőoktatási intézmény található, mindkettő 
debreceni központtal. 

A Debreceni Egyetem Magyarország legszélesebb spektrumú és egyik legnagyobb 
hallgatói létszámmal rendelkező állami egyeteme. Az egyetem 15 karával nemcsak 
Debrecen város, de a régió gazdasági, társadalmi, kulturális fejődésében is meghatározó 
szellemi központja. 

2010 áprilisában nyerte el a Debreceni Egyetem a kutatóegyetemi minősítést, ezzel 
egyike lett az ország öt kutató-elitegyetemének.  

A Debreceni Egyetem népszerűségben első a vidéki egyetemek között, amit jól mutat az 
a tény is, hogy a 2012/2013-as tanévre első helyes jelentkezések alapján az ELTE után a 
Debreceni Egyetem a legnépszerűbb a felvételizők körében. Az összes jelentkezést tekintve 
az országos átlagnál (22%) valamelyest kisebb a csökkenés a tavalyi adatokhoz képest. 
Ugyancsak Debrecenben működik a Debreceni Református Kollégium és Hittudományi 
Egyetem, a régió lelki-szellemi életének központja. 

 
1.8. Gazdasági szervezetek 

 
Hajdú-Bihar megyében 2011. január 1-jén 94 500 gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 

3,9%-kal többet, mint egy évvel korábban. A regisztrált szervezetek 72%-a egyéni, 23%-a 
pedig társas vállalkozás volt, 4%-ot képviseltek a nonprofit szervezetek, a költségvetési és 
társadalombiztosítási szervek részaránya pedig nem érte el az 1%-ot sem. 

A társas vállalkozások legnagyobb része, 24%-a a kereskedelem, gépjárműjavítás 
területén folytatta tevékenységét, 12-13%-uk az ingatlanügyletek, illetve a szakmai, 
tudományos, műszaki tevékenység ágakba, 10%-uk az építőiparba, 8%-uk pedig a 
feldolgozóiparba tartozott. Közülük az ingatlanügyletek és a szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység területén átlag feletti ütemben, 5-6%-kal emelkedett a szervezetek száma az 
előző év azonos időpontjához képest. 

Az egyéni vállalkozások száma ugyancsak 3,9%-kal bővült. A 68 000 egyéni vállalkozás 
héttizede csak adószámmal rendelkező magánszemély volt, összefüggésben a 
mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó regisztrációs kötelezettséggel. 

2010. év végén Hajdú-Bihar megyében ezer lakosra 167 vállalkozás jutott, hasonló, mint 
országosan (165). Ezen belül azonban a megyében az egyéni vállalkozások elterjedtsége 
(126) ötödével felülmúlta az országost (105), miközben a társas vállalkozásoké (41) 
mindössze az átlagos (60) kétharmadát tette ki. 
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1.9. Beruházások 

 
2010-ben a megfigyelt Hajdú-Bihar megyei székhelyű gazdasági szervezetek  

118,1 milliárd forint értékű beruházást valósítottak meg, folyó áron számítva 2,9%-kal többet, 
mint egy évvel korábban. Az anyagi-műszaki összetétel szerinti változások a gép- és 
berendezés beruházások stagnálását, az épületek és egyéb építmények beruházásainak 
nominálisan 6,1%-os növekedését, továbbá az egyéb célra (ültetvény, erdő, tenyész- és 
igásállat, föld, telek stb. beszerzésére) fordított fejlesztési kiadások 4,8%-os mérséklődését 
mutatják a 2009. évihez képest. 

 
A teljesítményérték legnagyobb szeletét (ötödét) adó feldolgozóipar beruházásai 6,2%-

kal mérséklődtek. Az ipar további ágazatai közül a villamosenergia-, gáz-, gázellátás, 
légkondicionálás fejlesztései 10,9%-kal csökkentek, a vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés területén pedig nominálisan 
13,2%-kal több beruházás valósult meg, mint egy évvel korábban. A beruházások 
csaknem 14%-a a mezőgazdaságban összpontosult, ahol folyó áron 14,9%-kal kevesebbet 
fordítottak fejlesztésekre, mint 2009-ben, döntően a gépberuházásokat ösztönző támogatások 
csökkenése miatt. A beruházásokból 15%-kal részesedő oktatás teljesítményértékének 
nagyarányú növekedése az állami és uniós forrásokból megvalósuló intézménybővítések, 
felújítások eredményeként alakult ki. Az előzőeknél kisebb súlyú gazdasági ágak közül a 
szállítás, raktározás és a kereskedelem, gépjárműjavítás területén számottevő növekedés 
történt, és 6%-kal emelkedtek az építőipari beruházások is, amiben azonban az egy évvel 
korábbi alacsony bázis is szerepet játszott. Az ingatlanügyletek területén tapasztalt jelentős 
csökkenést a lakásépítések nagyarányú visszaesése magyarázza. 
 

1.10. Mezőgazdaság 
 

2010. évben a sokéves átlagot meghaladó csapadékmennyiség kedvezőtlenül hatott a 
mezőgazdaság növénytermesztési ágazatában az őszi betakarítású növények 
terméseredményeire. A nagy mennyiségű nyári eső és az augusztusi meleg időjárás viszont – 
a belvízzel borított területeket kivéve – jót tett a megye vetésszerkezetében legnagyobb 
részarányt képviselő kukoricának. 

2010-ben a 91 hektáron termelt kukorica hektáronkénti 6,5 tonnás termésátlaga kissé 
elmaradt az előző évitől.  Napraforgómag 37,7 ezer hektáron termett, átlagos terméshozama 
(1,8 tonna/hektár) lényegesen (29,1%-kal) alatta maradt a 2009. évinek. Burgonyából 
hektáronként 32 tonnás átlagos hozam számítható, amely mintegy 4 tonnával több az előző 
évinél, és lényegesen kedvezőbb az országos átlagnál (22 tonna/hektár). Cukorrépát a 2009. 
évihez képest negyedannyi területről takarítottak be, és a termés mennyisége is negyedére 
esett vissza, a hektáronkénti átlagos hozama (58 tonna) pedig kissé elmaradt a tavalyitól. 

Az állatösszeírás adatai alapján a főbb haszonállatok 2010. december 1-jei állománya a 
tyúkfélék kivételével – melyek tartása közel ötödével bővült – csökkent a megyében, az egy 
évvel korábbihoz képest. Legnagyobb mértékben (13,2%-kal) a juhállomány fogyott, 
ugyanakkor a szarvasmarha- és a sertésállományban 7–8% közötti visszaesést regisztráltak. 
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1.11. Ipar 

 
A térség ipari produktuma 2010-ben az országostól eltérő irányban változott. Hajdú-Bihar 

megyében a legalább öt főt foglalkoztató ipari vállalkozások telephelyein 2010-ben 567 
milliárd forint bruttó ipari termelési értéket állítottak elő, összehasonlító áron 4,4%-kal 
kevesebbet, mint az előző évben. (Országosan ugyanakkor 2010 egészét tekintve 10,7%-os 
növekedés történt). Az iparosodottság alacsony szintjét mutatja, hogy az egy lakosra jutó 
termelési érték az országos átlag felét tette ki. 

A telepi információktól eltérően a megyei székhelyű közepes és nagyméretű – legalább 
50 főt foglalkoztató – vállalkozások kibocsátása 2,4%-os növekedést mutatott, amit a 
belföldi értékesítések 10,1%-os csökkenése, illetve az export 3,9%-os növekedése alakított. 
A bővülést elsősorban a (főleg külpiacra termelő) vegyi anyag, termék gyártása, 
gyógyszergyártás ágazat (15,8%-os) teljesítmény-emelkedése okozta, amely az ipari 
termelésből 28,3%-kal részesedett.  
A jelentősebb ágazatok közül 13,5%-os növekedés történt a kizárólag belföldre szolgáltató 
energiaiparban is, amely így az ipari produktum 17,9%-át adta. Ugyanakkor egyaránt 
tizedével csökkent az ipari termelés 19,3%-át adó élelmiszeripar és a termelési érték 20,9%-
át adó gépipar produktuma. 

2010-ben a megyei székhelyű közepes és nagyméretű ipari vállalkozásoknál 
alkalmazásban állók száma 4,3%-kal csökkent az előző évhez képest. Így az ágazatban 
valamivel több, mint 20 ezer főt foglalkoztattak. 
 

1.12. Építőipar 
 

A 2009. évi jelentős visszaesést követően 2010-ben a Hajdú-Bihar megyei székhelyű 
építőipari vállalkozások teljesítménye élénkülést mutatott. A legalább öt főt foglalkoztató 
vállalkozások a tárgyévben 47 milliárd forint építőipari termelési értéket hoztak létre, 
összehasonlító áron 4,3%-kal többet, mint egy évvel korábban. (Országosan – ugyanezen 
szervezetek körében – 8,9%-os csökkenés történt.) 
 

1.13. Kereskedelmi szálláshelyek 
 

A megye kereskedelmi szálláshelyein 2010. év folyamán összesen 348 ezer vendég 1156 
ezer vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 3,3%-kal kevesebb, a vendégéjszakáké 
ugyanakkor 2,3%-kal több volt az előző évinél. A tartózkodási idő átlagosan 3,3 éjszakát tett 
ki. 

A vizsgált időszak folyamán mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma csökkent 
2,9, illetve 4,5%-kal. A vendégéjszakákat tekintetve a belföldieknél 3,1%-os növekedés, a 
külföldieknél stagnálás volt tapasztalható. 

A megye turisztikai kínálatában kulcsszerepet játszó három település (Debrecen, 
Hajdúszoboszló, Hortobágy) idegenforgalma eltérő módon alakult. Debrecenben és 
Hortobágyon mind a vendégek, mind a vendégéjszakák száma csökkent az előző évhez 
képest. A megyeszékhely külföldi vendégéjszakáinak száma ugyanakkor jelentősen, 
33,5%-kal nőtt, így az összes vendégéjszakán belül 35,1%-ot képviselt. A 
gyógyturizmusáról ismert Hajdúszoboszló turisztikai mutatói a vendégszám 7,5%-os, a 
vendégéjszakák 6,2%-os növekedését mutatták. A település szálláshelyein a belföldi 
vendégforgalom növekedése volt számottevő, a külföldi vendégek érdeklődése elmaradt az 
előző évitől. 
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Szálláshely-típusonként vizsgálva a vendégéjszakák meghatározó részét (74,5%-át) 

szállodákban töltötték el az idelátogató vendégek, ezen belül is 71,5%-át három- és 
négycsillagos szállodákban. A gyógyturizmus a megyében változatlanul nagy szerepet 
játszik; ezt jól mutatja, hogy az összes vendégéjszaka 54,7%-át gyógy- és wellness 
szállodákban töltötték el az ide látogatók. 

A szállodák 2010-ben 44,9%-os szobakihasználtsággal működtek a megyében, ami 1 
százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest, és hasonló az országos átlaghoz. 
Ezen belül a gyógyszállók 2010-ben is átlagon felüli (53,0%-os) szobakihasználtságot 
mutattak. 
 

1.14. Vonalas (műszaki) infrastruktúra 
 

Hajdú-Bihar megye közútjainak hossza 2008. évben 1.669 km, amely hossz 2000. évhez 
képest 150 km-rel több, az ország útjainak 5%-a (forrás: KSH). 

A megye nyugati részén található az M3-as autópálya, amelyről leágazva az M35-ös úton 
keresztül érhető el Debrecen, a megyeközpont. Jelenleg folyamatban van a 4-es számú főút 
Debrecent elkerülő szakaszának kiépítése, továbbá a tervek között szerepel az M35 számú út 
folytatása az országhatár felé. Szintén a tervek között szerepel a Helsinki közlekedési 
folyosók részeként az M4-M8 gyorsforgalmi utak fejlesztése kapcsán az M4 megyei 
szakaszának Püspökladány-Biharkeresztes tekintetében történő kiépítése. 

A megye mellékúthálózata nagyon rossz minőségű, sok a másod- és harmadrendű 
út, szükség van azok fejlesztésére, gyakoribb karbantartására. Hosszú idő óta problémát jelent 
a 471. számú út megfelelő minőségű átalakítása. 

A vasútvonalak vonatkozásában Hajdú-Bihar megye országos építésű normál nyomtávú 
vasútjainak építési hossza 2009. évben 494 km (az országos 6,5%-a), amelyből a működtetett 
vonalhossz 460 km (az országos 6,5%-a). Jelenleg folyamatban van a 100-as fővonal 
(Budapest-Záhony) felújítása, ezen belül is a megyét érintően a Szajol-Püspökladány szakasz 
újítása folyik. 

Debrecen elővárosi közlekedése korszerűsítése kapcsán felmerült az, hogy a már meglévő 
vasútvonalakra építve kerülne kialakításra az elővárosi közlekedés. 

A határmenti együttműködések felerősítéséhez járulhat hozzá a Debrecen-Nagyvárad 
vasútvonal tervezett kiépítése. 
 
Összegzés 
 

Hajdú-Bihar megye településeinek fejlettsége rendkívül szélsőséges. Debrecen és 
vonzáskörzetének fejlettsége kimagasló: a megyeszékhely a megye gazdasági, oktatási, 
társadalmi, kulturális központja, de a megye többi területénél dinamikusabban fejlődnek a 
megye északi részén elhelyezkedő ún. hajdúvárosok is. Ennek egyik oka a gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztése által indukált gazdasági fejlődés. Gazdasági-társadalmi szempontból 
leginkább periférikus helyzetben a megye déli és Romániával határos területén található 
zárványtelepülések vannak.  

A fejlettségbeli különbségek negatív hatása érzékelhető a periférikus térségek negatív 
vándorlási egyenlegén, a korai halálozások megyén belüli területi egyenlőtlenségein, valamint 
az egy főre eső szociális kiadások magas arányán is. 
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A helyzet megváltoztatása hosszú távú gazdasági fejlesztéseket igényel, de szükség van a 

folyamatosan felmerülő szociális problémák kezelésére, a válságok kialakulásának 
megakadályozására is. A szociális gondok enyhítése egyrészt a szociális ellátó hálózat 
fejlesztésével érhető el, másrész olyan programok megvalósításával, amely a hátrányos 
helyzetben levő rétegek számára kínál munkavégzéssel megszerezhető jövedelmet. 

A centrum és a periféria közötti különbségek mérséklése és a belső kohézió erősítése 
fontos tényezői a megye hosszú távú fejlődésének. 

A fejlesztési prioritások megvalósulásnak fontos külső feltétele a megye közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése, a megközelíthetőség javítása. A közlekedési fejlesztések 
késése a stratégia céljainak elérését jelentősen lelassíthatja, vagy teljesen lehetetlenné teheti. 
Vagy éppen ellenkezőleg, a közlekedési lehetőségek tervezettnél gyorsabb ütemű fejlesztése 
pozitívan hat a célok elérésére. 

Hajdú-Bihar megyében több perifériális településről a kistérségi központ közúti 
elérhetősége a 40 percet, míg a megye és a régióközpont elérhetősége a 120 percet is 
meghaladja. Különösen kedvezőtlen a helyzet a Berettyóújfalui, ill. a Püspökladányi 
kistérségben, valamint a megye déli, román határ menti térségeiben. A térségben a 
közlekedési fejlesztések hiánya lassítja a gazdasági fejlődést. 

A települési térségi infrastruktúra beruházásokkal kapcsolatosan egyre növekvő 
környezetvédelmi elvárások vannak. A rendszerek kiépítésével kapcsolatos alapvető 
követelménye a környezetre gyakorolt negatív hatások minimalizálása, a fenntarthatóság, 
valamint a hagyományos gazdaságossági szempontok. Hajdú-Bihar megye kedvező 
adottságai és a tudásvezérelt fejlődés a helyi, térségi infrastruktúrafejlesztésekben, 
közszolgáltatásokban is hasznosítható. A megyében található alternatív energiaforrások 
hasznosítására a környezetipar fejlesztései egyre több lehetőséget teremtenek. 

Az éghajlatváltozás a megyében szélsőséges csapadékelosztást, az árvíz- és belvízveszély 
növekedését, ugyanakkor aszályérzékenységet és a természetes biológiai sokféleség 
drasztikus csökkenését hozhatja. Fokozottan fel kell készülni az éghajlati szélsőségek 
agrártermelési, élelmiszerellátási, illetve lakókörnyezeti következményeinek kezelésére, mert 
a városi és a vidékies térségek egyenlőtlenségei, a társadalmi különbségek az éghajlatváltozás 
során bekövetkező hatások következtében tovább mélyülhetnek. 
 
2. Hajdú-Bihar megye 2030-ra vonatkozó jövőképe 
 
 

A természeti örökség védelmének szem előtt tartásával, a megújuló energiaforrások 
priorizálása mellett a tudásbázis és az innováció megfelelő fundamentumot nyújt 
egy dinamikusan fejlődő, stabil gazdasági környezet kialakítására, amely széles 
társadalmi rétegek számára biztosítja a megye európai uniós minőségű vidéki és 

hozzáadott értékben gazdag, élhető mikrokörnyezetté válását. 
 
 
A jövőkép elérését szolgáló fő célok: 
 

• A munkahelyek gyarapítása, megőrzése 
• A népesség megtartása, a vidéki életminőség javítása 
• A szegénység és a szegregációs folyamatok végleges felszámolása 
• A képzési rendszer reagáló képességének, rugalmasságának növelése 
• A mezőgazdasági termelés mennyiségének növelése és minőségbiztosításának elősegítése 

a növénytermesztés és az állattartás egyensúlyi arányának megtartásával 



 43 

• Vállalkozási környezet optimalizálása, hálózatgazdaság kialakítása 
• Új vidék-város kapcsolat, értékegyensúly a vidék-város viszonyában 
• Hagyományokra épülő, életképes polgári-vidéki életvitel meghonosítása 
• Közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése, intermodalitás 
• Helyi sajátosságokra alapozó falusi és gyógyturizmus fejlesztése 
• Az ivóvízbázisok védelme, a vízkészletek, a talajok továbbá a természetes élővilág és a 

tájak megőrzése, a környezetbiztonság növelése, egészséges vidéki környezet megőrzése 
 
A 2030-as jövőkép elérésének első eleme a megye 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó 
célrendszerében kijelölt fejlesztési irányok mentén történő sikeres megvalósítás. Az 
eredményesség érekében kiemelt fontosságú a végrehajtás folyamatos nyomon követése, az 
outputok és eredmények kitűzött célokkal való összevetése, valamint az esetleges új 
kihívásokra történő adekvát válaszok megtalálása, beillesztése a célrendszerbe. 
 
Hajdú-Bihar megye 2014-2020 közötti időszakra meghatározott legfontosabb prioritásai 
 
Az Európa 2020 Stratégia három prioritást – intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés – 
határozott meg. A célkitűzések európai szintű megvalósulását a nemzeti reformprogramokban 
lefektetett nemzeti szintű vállalások teszik lehetővé. Az Új Széchenyi Tervvel összhangban az 
Európa 2020 Nemzeti Intézkedési Terv öt számszerűsített és mérhető célkitűzést határoz meg.  
A „Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja” a 2007 – 
2013 közötti tervezési időszakot fogja át. A jelenleg hatályos fejlesztési koncepciónk 
megfelelő kiindulási alapot képez a következő programozási időszakra meghatározott 
fejlesztési irányokhoz, tekintve, hogy az abban megfogalmazott prioritások erős kapcsolódást, 
szinergiát mutatnak az országos fejlesztési dokumentumokban meghatározott különböző 
programokhoz, valamint az EU 2020 Stratégiához igazodó Nemzeti Intézkedési Tervben tett 
nemzeti vállalásokhoz is.  
 
Legfontosabb célunk, hogy az eddig elért eredményekre támaszkodva, a térség gazdasági 
potenciálját és egyéb meglévő, eddig ki nem használt adottságait figyelembe véve 
fogalmazzuk meg a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó prioritásainkat és jövőképünket, a 
fenti dokumentumokban meghatározott célkitűzéseket a megye sajátosságaihoz igazítva. 
 
A stratégiai célok meghatározása során a gazdaságfejlesztésre fókuszáltunk, ezen keresztül 
tudunk a társadalmi problémákra is reagálni. A gazdasági fejlődés az életminőség 
fejlődésének legfontosabb alappillére, ezáltal a megye átfogó fejlődésének is kulcsa, amely új 
munkahelyek megteremtésében a települések népességmegtartó erejének növekedésében 
fejeződik ki.  
 
A fejlesztési elképzelések megvalósítása során az erőforrás-hasznosítás potenciális szereplői a 
megye és a tágabb környezet civil szereplői. Ezen szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
növelése, a velük való együttműködés alapvető eleme a célkitűzéseknek, egyben fontos 
közösségformáló eszköz.  
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Hajdú-Bihar megye célrendszere 
 
 
Jövőkép (2020) 
 

 
A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítja a kiegyensúlyozott 

területi fejlődést, a vidéki munkalehetőségek bővítését, az élet- és környezetminőség 
javítását. 

 
 
A jövőkép központ elemei a kiegyensúlyozott területi fejlődés, a vidéki munkalehetőségek 
bővítése, az élet- és környezetminőség javítása. 
Mindezek egyik alapfeltétele az erős, versenyképes gazdaság, melynek a megye adottságaira, 
és tudásalapú fejlődésére kell támaszkodnia oly módon, hogy a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás elve ne sérüljön. 
 
Átfogó cél 
 
A jövőkép eléréséhez szükséges fejlesztések alapcélja a fentiek alapján a gazdasági 
versenyképesség erősítése, a gazdasági, társadalmi, szociális és területi kohézió 
előmozdítása. 
 
A tudásalapú, versenyképes gazdaság várhatóan elsősorban a jelenleg is működő gazdasági 
centrumokban, a fejlesztési tengelyek térségében, a folyamatosan megépülő gyorsforgalmi 
utak és a felújításra kerülő nemzetközi jelentőségű vasútvonalak mentén, valamint 
Debrecenben fog összpontosulni. Ugyanakkor a fejlődés kiegyensúlyozása érdekében a 
célrendszer olyan prioritásokat is kijelöl, amelyek a kevésbé fejlett térségek sajátos 
adottságaira építve hozzájárulhatnak ezekben a térségekben is a gazdaság fejlődéséhez, 
erősödéséhez. 
 
Stratégiai és speciális célok 
 
A jövőképre, valamint az abból levezethető átfogó célra támaszkodva kerültek kijelölésre a 
következő stratégiai és speciális célok: 
 
1. Oktatás, tudás és innováció erősítése 

1.1. Oktatás fejlesztése 
1.2. K+F+I ösztönzése 

2. Növekvő foglalkoztatást biztosító gazdasági környezet fejlesztése 
2.1. Idegenforgalom erősítése 
2.2. Mezőgazdaság versenyképességének erősítése 
2.3. Vállalkozási környezet fejlesztése 

3. Környezettudatos települési fejlesztések elősegítése 
3.1. Vidéki környezetminőség javítása 
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Horizontális témák 
 
A kijelölt fejlesztési prioritások nem érvényesülhetnek azonos módon a megye teljes 
területén. Figyelembe kell venni, hogy az egyes térségek eltérő adottságokkal rendelkeznek, 
amely alapján a prioritások eltérő súllyal valósítandók meg a megye egyes területein. 
A centrum és a periféria közötti különbségek mérséklése és a belső kohézió erősítése 
fontos tényezői a megye hosszú távú fejlődésének. 
 
További tényezőként kell figyelembe venni a megye határmenti elhelyezkedésére tekintettel 
mind az adottságok kihasználása, mind a közös problémák megoldása során a határmenti 
együttműködésből fakadó lehetőségeket. 
 
A fejlesztési prioritások megvalósulásának fontos külső feltétele a megye közlekedési 
infrastruktúrájának fejlesztése, a megközelíthetőség javítása. A közlekedési fejlesztések 
késése a stratégia céljainak elérését jelentősen lelassíthatja, vagy teljesen lehetetlenné teheti. 
Vagy éppen ellenkezőleg, a közlekedési lehetőségek tervezettnél gyorsabb ütemű fejlesztése 
pozitívan hat a célok elérésére. 
 
A következő táblázat összefoglaló módon mutatja be Hajdú-Bihar megye 2014-2020 
időszakra vonatkozó célrendszerét. 
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Hajdú-Bihar megye 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó célrendszere 

Jövőkép A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítja a kiegyensúlyozott területi fejlődést, a vidéki 
munkalehetőségek bővülését, az élet- és környezetminőség javítását. 

Átfogó cél Gazdasági versenyképesség erősítése, a gazdasági, társadalmi, szociális és területi kohézió előmozdítása 

Stratégiai célok Oktatás, Tudás és Innováció 
erősítése 

Növekvő foglalkoztatást biztosító gazdasági 
környezet fejlesztése 

Környezettudatos 
települési 

fejlesztések 
elősegítése 

Speciális célok Oktatás fejlesztése K+F+I 
ösztönzése 

Idegenforgalom 
erősítése 

Mezőgazdaság 
versenyképességéne

k erősítése 

Vállalkozási 
környezet 
fejlesztése 

Vidéki környezet-
minőség javítása 

Horizontális témák 
A centrum és periféria közötti különbségek mérséklése, a belső kohézió erősítése 

A prioritások többsége a határmenti együttműködés keretei között eredményesebben kezelhető 
A megvalósítás fontos külső feltétele a megye közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

Prioritások 

Szakképzés és 
felsőoktatás piaci 

igényeknek 
megfelelő 
fejlesztése 

Kkv-k 
bevonása 

Turisztikai 
vonzerők 

fejlesztése, 
komplex 

programcsomago
k kialakítása 

A biotermelés a 
funkcionális 

élelmiszer-alapanyag 
termelés ösztönzése 

Ipari parkok 
létrehozása, 
meglévők 

továbbfejlesztés
e 

Megújuló energiaforrások 
arányának növelése, helyi 
energiatermelés és ellátás 

ösztönzése 

A közoktatás 
szociális 

dimenziójú 
fejlesztése Kutatási 

infrastruktúra 
fejlesztés 

Turisztikai 
infrastruktúra 

fejlesztése 

Agrár-marketing 
tevékenység 

fejlesztése (pl. 
minőségi termékdíj) 

Klaszteresedési 
folyamat 
erősítése 

Szociális ellátó-hálózat 
fejlesztése 

 

Informatikai és 
nyelvi oktatási 

programok 
elősegítése 

Turisztikai 
marketing 

tevékenység 
fejlesztése 

Helyi piac – helyi 
termék (közvetlen 

értékesítés) 

Üzleti, 
logisztikai, 

közlekedési és 
szolgáltatási 

háttér fejlesztése 

Otthonteremtési 
kezdeményezések 

elősegítése 

Génmegőrzés Egészséges vidéki 
környezet megteremtése 
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Fejlesztési elképzelések és kapcsolatuk bemutatása 
 
Hajdú-Bihar megye 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseinek 
indokoltságát – kitekintve az uniós és magyarországi vállalásokra – az EU 2020 Stratégia 
tématerületei mentén haladva mutatjuk be. 
 
Oktatás 
 
Az e témakörben meghatározott elvárások teljesülése mind Magyarország, mind Hajdú-Bihar 
megye számára kiemelt jelentőséggel bír. A megye versenyképességének növelése érdekében 
fontos speciális célként jelenik meg az oktatás. A megfogalmazott prioritások a társadalmi 
befogadással kapcsolatos célokat is hatékonyan tudják támogatni. Az informatikai és 
idegennyelv-tanulási lehetőségek kiaknázása, valamint a szakképzés és felsőoktatás 
munkaerő-piaci igényekhez való közelítése a versenyképes, tudásalapú gazdaság fejlődését 
segítik elő. 
 
K+F ráfordítások emelése 
 
A Debreceni Egyetem sokoldalú tevékenységei révén alkalmas arra, hogy a Regionális 
Innovációs Ügynökséggel és hálózatával együttműködve meghatározó szerepet töltsön be a 
megye innovációs tevékenységeiben. 
Az elmúlt időszakban az észak-alföldi régió a magyarországi vidéki régiók között 
legsikeresebb tudott lenni a K+F+I-hoz kapcsolódó pályázati források lehívása terén. 
A 2007-2011 közötti időszakban megvalósuló nagy volumenű K+F+I fejlesztési projektek a 
hagyományosan innovatív alapú területekre összpontosultak (gyógyszeripar, biotechnológia, 
tudomány, IT).  
Ezeken a területeken elsősorban az egyetem potenciáljában lévő lehetőségek nagyobb arányú 
kiaknázása, a megye gazdasági szereplőinek minél nagyobb arányú bevonása, a 
kommunikáció aktivizálása mindkét irányban, a kutatási és fejlesztési eredmények új területen 
történő hasznosítása katalizátorként hathat a megye gazdasági fejlődésére. 
 
Foglalkoztatás 
 
Már az Új Széchenyi Terv egyik kitörési pontjaként is megfogalmazásra került a 
foglalkoztatottak számának növelése, mely Hajdú-Bihar megye fejlődése érdekében is 
elengedhetetlen. A foglalkoztatási szint növelése nélkülözhetetlen eleme a megye 
felzárkózásának a fejlettebb régiókhoz, és alapvető eszköze a versenyképesség növelésének.  
A megye természeti és gazdasági adottságait tekintve a növekvő foglalkoztatást biztosító 
gazdasági környezet fejlesztése (helyi termelés- helyi értékesítés- helyi gazdaság) 
mutatkozik az egyik lehetséges iránynak. 
A megye jelentős agrár- és élelmiszergyártási kapacitással rendelkezik, továbbá az országos 
átlagnál jóval nagyobb az idegenforgalom részaránya is a régió gazdasági teljesítményén 
belül. A megindult klaszteresedési folyamat pozitív tapasztalatainak segítségével ezen 
húzóágazatokon „keresztül”, a versenyelőnyök kihasználása révén van lehetősége a megyének 
a foglalkoztatási szint növelésére. 
Mindez kihat a gazdasági, társadalmi integráció erősödésére, a települések népességmegtartó 
képességének növekedésére.  
A foglalkoztatási szint növelésére egyben a szegénység elleni küzdelem egyik legfontosabb 
eszköze is. 
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Szegénység (társadalmi kirekesztettség) elleni fellépés 
 
Hajdú-Bihar megyében a lakosság átlagos jövedelmi szintje és vásárló ereje alacsony. A 
halmozottan hátrányos helyzetű népesség aránya magas, a helyenként hiányos kommunális 
infrastruktúra hatására a jobb jövedelmi viszonyok között élő lakosság elvándorlása nagyobb 
arányú a szegényebb rétegekhez képest.  
A környezettudatos települési fejlesztések elősegíthetik a fenti hátrányok leküzdését, hozzá 
járulhatnak a megye tőkevonzó képességének növekedéséhez. Ez által a jövedelmi 
viszonyokat javító munkahelyek jöhetnek létre, megakadályozva ezzel a képzett munkaerő 
elvándorlását. 
Mindezek eredményeképpen a megyén belüli térségi különbségek tovább csökkenthetők, a 
hátrányos helyzetű csoportok aránya kedvezően módosulhat, a helyi szociális válsághelyzetek 
kialakulásának esélye szűkül. 
 
Klíma-Energia 
 
Az EU 2020 Stratégia klíma- és energiapolitikai célkitűzései – energiatakarékosság, energia-
hatékonyság és megújuló energiaforrások felhasználása – fontosak Magyarország és Hajdú-
Bihar megye számára is. Az Új Széchenyi Terv kiemelt programjaként azonosítja a területet.  
A zöld gazdaságfejlesztés nemcsak a gazdaság élénkítéséhez, munkahelyteremtéshez 
kapcsolódik, de hozzájárul a vidéki környezet-minőség javításához is. 
 
Hajdú-Bihar megye ásványkincsekben, fosszilis energiahordozókban való viszonylagos 
szegénysége indokolttá teszi a takarékos, hatékony, egyre inkább a megújuló 
energiaforrásokra épülő, környezetbarát energia-gazdálkodást és az ásványi nyersanyag 
pazarlások megakadályozását. 
 
A megye adottságai a megújuló energiák hasznosítására nagyon kedvezőek.  
A geotermikus energiára alapozva növelhetjük a mezőgazdasági termelés értékét is, 
kertészetek, üvegházak, halastavak, szárítók, baromfikeltetők, stb. hőigényének biztosításával. 
Ezek nagy hozzáadott értékű, munkaerő-igényes termékeket állítanak elő. Lehetőségeink jobb 
kihasználásával a geotermikus energia Hajdú-Bihar megye energiamérlegében 
nagyságrendekkel nagyobb mértékben részesedhetne. 
 
A helyi energiatermelés és -ellátás ösztönzése, például a gyengébb minőségű talajokon az 
energetikai célú növények termesztése révén nemcsak a megye energia importtól való függése 
csökkenthető, de mindez hozzájárul a helyi gazdaság élénkítéséhez, a munkahelyteremtéshez, 
és a környezettudatos életmód, szemlélet elterjedéséhez is. 
 
A megújuló energiaforrások termelése, környezetbarát technológiák kialakítása, fejlesztése és 
alkalmazása a termelésben, a melléktermékek környezettudatos kezelési feltételeinek 
biztosítása, újrahasznosítása, és az ezekhez szükséges szolgáltatások fejlesztése a feladat. 
 
A következő táblázat bemutatja Hajdú-Bihar megye 2014-2020 időszakra vonatkozó 
célrendszerének illeszkedését az EU 2020 Stratégia és Nemzeti Intézkedési Terv 
célkitűzéseihez. 
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Hajdú-Bihar megye 2014-2020 időszakra vonatkozó célrendszerének illeszkedése  

az EU 2020 Stratégia és Nemzeti Intézkedési Terv célkitűzéseihez 
 

Prioritás Zászlóshajó Téma Uniós /és magyarországi célok 

Hajdú-Bihar megye 2014-2020-as 
célrendszere 

Stra-
tégiai 
célok 

Speciális 
célok Prioritások 

Intelligens 
növekedés 
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Oktatás (a tanulás és a 
készségfejlesztés 
ösztönzése) 

Javítani kell az iskolázottság 
szintjét, különösen a következő 
területeken: 
− a lemorzsolódási arányt 10 % 

alá kell csökkenteni 
− el kell érni, hogy a 30-34 év 

közötti  lakosok legalább 40 
%-a felsőfokú (vagy azzal 
egyenértékű) végzettséggel 
rendelkezzen. 
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 é
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sí

té
se
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Szakképzés és 
felsőoktatás piaci 

igényeknek megfelelő 
fejlesztése 

Kutatás/innovációs (olyan új 
termékek/szolgáltatások 
előállítása, amelyek 
elősegítik a növekedést és a 
foglalkoztatást, illetve a 
társadalmi problémák 
megoldását) 

A köz- és magánforrásokból 
származó kutatási, fejlesztési és 
innovációs beruházások szintjének 
el kell érnie az Unió GDP-jének 3 
%-át. 

A közoktatás szociális 
dimenziójú fejlesztése 

Digitális társadalom 
(információs és 
kommunikációs 
technológiák használata) 

Kompetencia alapú oktatás 
terjesztése 

Informatikai és nyelvi 
oktatási programok 

elősegítése 

K+F+I 
ösztönzése 

Kkv-k bevonása 
Kutatási infrastruktúra 

fejlesztése 
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Prioritás Zászlóshajó Téma 
Uniós /és 

magyarországi 
célok 

Hajdú-Bihar megye 2014-2020-as célrendszere 

Stratégiai célok Speciális célok Prioritás 

Inkluzív 
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 Az európai 
foglalkoztatási arány 
növelése 
− több munkahely 

és jobb állások a 
készségekbe és a 
képzésbe történő 
beruházás, 

− a munkaerőpiac 
modernizálása 

− a növekedés 
előnyeiből az EU 
valamennyi 
területének 

2020-ra a 
foglalkoztatási 
arányt a 20 és 64 
közötti 
munkavállalók 
körében 75%-ra 
kell emelni 

N
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Idegenforgalom 
erősítése 

Turisztikai vonzerők 
fejlesztése, komplex 
programcsomagok 

kialakítása 
Turisztikai 

infrastruktúra 
fejlesztése 

Turisztikai marketing 
tevékenység 
fejlesztése 

Legalább 20 
millióval 
csökkenjen azok 
száma, akik 
nyomorban és 
társadalmi 
kirekesztettségbe
n élnek, illetve 
akik esetében a 
szegénység és a 
kirekesztődés 
reális veszélyt 
jelent 

Mezőgazdaság 
versenyképességéne

k 
erősítése 

A biotermelés. a 
funkcionális 

élelmiszer-alapanyag 
termelés ösztönzése 

Agrár-marketing 
tevékenység 
fejlesztése 

Helyi piac-helyi 
termék (közvetlen 

értékesítés) 

Génmegőrzés 

Vállalkozási 
környezet 
fejlesztése 

Ipari parkok 
létrehozása, 
meglévők 

továbbfejlesztése 
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Klaszteresedési 
folyamat erősítése 
Üzleti, logisztikai, 

közlekedési és 
szolgáltatási háttér 

fejlesztése 
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Prioritás Zászlóshajó Téma 
Uniós /és 

magyarországi 
célok 

Hajdú-Bihar megye 2014-2020-as célrendszere 

Stratégiai célok Speciális célok Prioritás 
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− alacsony szén-
dioxid-
kibocsátású, 
versenyképesebb 
gazdaság, 

− a környezet 
védelme 

− új, 
környezetbarát 
technológiák, 

− hatékony és 
intelligens 
villamosenergia-
hálózatok 

− uniós hálózatok 
kiaknázása 

− az üzleti 
környezet 
javítása 

− fogyasztók 
támogatása 

Az üvegházhatást 
okozó gázok 
kibocsátásának 
csökkentése és az 
energiahatékonyság 
illetve a megújuló 
energiák arányának 
növelése. (20-20-20-
%) 
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Megújuló 
energiaforrások 

arányának növelése, 
helyi energiatermelés 
és ellátás ösztönzése 

 

Szociális ellátó-
hálózat fejlesztése 

 

Otthonteremtési 
kezdeményezések 

elősegítése 

Egészséges vidéki 
környezet megőrzése 
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4. Hajdú-Bihar megye hatályos fejlesztési dokumentumai 
 

Dokumentum Elérési útvonal 
Hajdú-Bihar Megye 
Területfejlesztési 
Koncepciója 2007-
2013 

www.hbmfejlesztes.hu/feltolt/File/hbmtf01.pdf 

Hajdú-Bihar Megye 
Stratégiai Programja 
2007-2013 

http://www.hbmfejlesztes.hu/feltolt/File/hbmtf02.pdf 

Hajdú-Bihar Megye 
Területrendezési Terve http://www.hbmo.hu/index.php?pages=25 

Hajdú-Bihar Megye 
Közoktatási fejlesztési 
tervének módosítása és 
kiegészítése a 
2016/2017 tanévig 

http://www.hbmo.hu/index.php?pages=13&id=1252 

Hajdú-Bihar Megye 
Szennyvízgazdálkodási 
koncepciója 

www.hbmo.hu/szennyvizgazdalkodas/ossz/osszefogl.pdf 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Civilpolitikai 
koncepciója 

http://www.hbmo.hu/index.php?pages=13&id=703 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Sportkoncepciójának 
2008-2012 közötti 
időszakra vonatkozó 
kiegészítése 

www.hbmsport.hu/uploads/file/megyei_sportkoncepcio.doc 
 
 
 

Hajdú-Bihar Megyei 
Turisztikai 
Kerékpárút-hálózat 
Fejlesztési koncepciója 

http://www.hbmo.hu/index.php?pages=13&id=612 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Segítséggel élőket 
érintő 
sportkoncepciója 

http://www.hbmo.hu/index.php?pages=13&id=609 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Gazdasági programja 

http://www.hbmo.hu/index.php?pages=13&id=586 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 

http://www.hbmo.hu/upload/14/577/K_1426_05B_2011_5B_62A_2011_hatarozat_melleklet.pdf 
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73/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyetért 
azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás (EGTC) létrehozására irányuló tevékenységet kezdjen el.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyén belüli, valamint a határon kívüli lehetséges 
partnerekkel folytasson egyeztetést, melynek keretében mérje fel a partnerek határmenti 
fejlesztési igényeit. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az EGTC létrehozásával kapcsolatos tevékenységéről 
aktualitás szerint adjon tájékoztatást a közgyűlés részére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. december 31., illetve aktualitás szerint 
 
 
74/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
 
A közgyűlés a 6. számú, a hazai decentralizált forrásokra kötött támogatási szerződések 
lezárásáról szóló előterjesztés I-VI. határozati javaslatairól egyben szavaz. 
 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 10. 
 
 
75/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja, a Települési Hulladék Közszolgáltatás-fejlesztés (TEHU) 2004. évi 
keretéből támogatott "Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Báránd településen" tárgyban 
Báránd Község Önkormányzatával kötött 23-2004/TEHU számú támogatási szerződés 
lezárásához hozzájárul, miután 2012. 03. 23-án kelt záró ellenőrzési jegyzőkönyvben 
rögzítésre került, hogy a támogatási szerződésben vállalt 5 éves üzemeltetési kötelezettségét a 
kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
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76/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. évi 
keretéből támogatott "Sárrétudvari települési belvízrendezési tervének elkészítése" tárgyban 
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900059/2005 számú 
támogatási szerződés lezárásához hozzájárul, miután a 2012. 03. 14-én kelt záró ellenőrzési 
jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az üzemeltetési és szolgáltatási 5 éves kötelezettség 
lejárt. 

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
 
 
77/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. évi 
keretéből támogatott "Biharnagybajom települési belvízrendezési tervének elkészítése" 
tárgyban Biharnagybajom Község Önkormányzatával kötött TRFC/EA/t/0900095/2005 
számú támogatási szerződés lezárásához hozzájárul, miután a 2012. 03. 14-én kelt záró 
ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az üzemeltetési és szolgáltatási 5 éves 
kötelezettség lejárt.  

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
 
 
78/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2005. évi 
keretéből támogatott "COOP-TURISTA felvágott gyártása Hajdúdorogon" tárgyban a 
DOROG-HÚS Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 
TRFC/EA/t/0900069/2005 számú támogatási szerződés lezárásához hozzájárul, miután a 
támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett 
maradéktalanul teljesítette.  

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
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79/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. évi 
keretéből támogatott "ABC építés KABA" tárgyban az EGYETÉRTÉS COOP Kereskedelmi 
és Szolgáltató Részvénytársasággal kötött TRFC/EA/t/0900028/2006 számú támogatási 
szerződés lezárásához hozzájárul, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 
kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 
Fentiek alapján a Tanács és az EGYETÉRTÉS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató 
Részvénytársaság között 2006. 10. 26-án megkötésre került TRFC/EA/t/0900028/2006 számú 
támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében (ingatlan jelzálogszerződésben) szereplő, az 
EGYETÉRTÉS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság (4087 Hajdúdorog, 
Nánási út 14.) tulajdonát képező, Hajdúdorog, Böszörményi út 16. hrsz.: 3423 ingatlanra az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2.-4.) 
javára bejegyzett 13.000.000 Ft-ot biztosító jelzálogjog ranghely fenntartása nélkül törölhető.  

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
 
 
80/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja, a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. évi 
keretéből támogatott „Hajdúszoboszlói Park Hotel Ambrózia minőségi fejlesztése” tárgyban a 
HAJDÚ PARK Kft-vel kötött TRFC/EA/t/0900054/2006 számú támogatási szerződés 
lezárásához hozzájárul, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 
kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 
Fentiek alapján a Tanács és a HAJDÚ PARK Kft. között 2007. 02. 06-án megkötésre került 
TRFC/EA/t/0900054/2006 számú támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében (ingatlan 
jelzálogszerződésben) szereplő, a HAJDÚ PARK Szállodaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás Király sétány 8.) tulajdonát képező, Mátyás Király sétány 
8. Hrsz.: 3136 ingatlanra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 
Budapest, József Attila u. 2.-4.) javára bejegyzett 38.000.000 Ft-ot biztosító jelzálogjog 
ranghely fenntartása nélkül törölhető.  

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
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81/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – 
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-ában 
meghatározottak szerinti – jogutódja előzetesen hozzájárul a Hajdúnánás Város 
Önkormányzattal "Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása" tárgyban kötött 
090001108U számú támogatási szerződéssel kapcsolatban ahhoz, hogy a támogatási 
szerződéssel érintett 2539 hrsz-ú és 2540 hrsz-ú ingatlanok 29,1 m2 területnagyságú része 
buszöböl megvalósítása céljából megbontásra kerüljön azzal, hogy Hajdúnánás Város 
Önkormányzata előzetesen bejelenti a megyei önkormányzatnak a munkálatok megkezdését, 
majd a befejezését és használatba vételét. 

 

A közgyűlés felkéri elnökét, a határozatot juttassa el Hajdúnánás Város Önkormányzata 
részére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 15. 
 
 
82/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – 
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-ában 
meghatározottak szerinti – jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az ÉARFT között 
létrejött, NFM_SZERZ/735/2011. számú támogatási szerződésben foglaltak szerint a Tanács 
2011. évi működéséhez biztosított támogatás elszámolásának hiánypótlásához kapcsolódó 
dokumentumok tartalmát jóváhagyja. A támogatás könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi 
elszámolását tartalmazó kimutatást a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a hiánypótláshoz kapcsolódó valamennyi dokumentum 
aláírására. 
A közgyűlés felkéri az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy az elszámolást küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére. 
 
Végrehajtásért felelős: Fodor András, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   2012. május 15. 
 
 
 
 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 
 

 58 

83/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § -ában meghatározottak szerinti – jogutódja egyetért a PERIA „Partnership on European 
Regional Innovation Agencies” (Európai Regionális Innovációs Ügynökségek Partnersége) 
INTERREG IV.C projektben való részvétellel – elfogadva az ahhoz szükséges, a határozat 
mellékletét képező megállapodást - a következők szerint: 
 
HBMO önereje (a fennmaradó 12 hónapra)  264 Euro 81. 840 Ft 
megvalósításhoz szükséges előfinanszírozás 3.876,78 Euro 1.201.802 Ft 

 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletének következő módosításakor a vállalt önerő beépítéséről és a 
megvalósításhoz szükséges előfinanszírozás biztosításáról. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a projekttel kapcsolatos dokumentumokat írja alá és 
juttassa el a projektpartnereknek. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 31. 
 
 

A 83/2012. (V. 10.) MÖK határozat melléklete 
 

Együttműködési megállapodás 
 
amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Székhely: 4024 
Debrecen, Piac u. 54.; adószám: 15728317-2-09; képviseli: Bodó Sándor a megyei 
önkormányzat elnöke),  továbbiakban: HBMO, 
 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök 
tere 5.; adószám: 15731773-2-15;  képviseli: Seszták Oszkár a megyei önkormányzat elnöke), 
a továbbiakban: SzSzBMO,  
 
valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (Székhely: 5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 2.; adószám: 15732664-1-16; képviseli: Kovács Sándor a megyei 
önkormányzat elnöke), a továbbiakban: JNSzMO,  
 
között (a továbbiakban bármelyikük, illetve együtt: Fél, Felek), a mai napon, az alábbi 
feltételek szerint. 
 
1. Preambulum 

 
1.1 Felek előtt ismert, hogy a Partnership on European Regional Innovation Agencies 

(Európai Regionális Innovációs Ügynökségek Partnersége) című nemzetközi 
INTERREG IVC projektben (továbbiakban: PERIA projekt) az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács partnerként vett részt a francia CARINNA innovációs ügynökséggel, 
mint vezető partnerrel 2010. október 1-jén kötött Partnerségi szerződés alapján. 
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1.2 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: 

Tftv.) 28. § (1) bekezdése alapján a regionális fejlesztési tanácsok, így az Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács is 2012. január 1. napjától megszűnt. A regionális fejlesztési 
tanácsok jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat, valamint azon jog és 
kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége 
nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok az egyetemleges jogutódok. 
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2012. január 1-jével való megszűnésével 
a PERIA projektben az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács feladatait a jogutód 
megyei önkormányzatok veszik át.  

 
2. Az együttműködési megállapodás célja 
 
2.1 A jogutód megyei önkormányzatok (HBMO, SzSzBMO, JNSzMO) megállapodnak 

abban, hogy vállalják a PERIA projektben való feladatok ellátását. 
 
2.2 A jogutód megyei önkormányzatok maguk közül koordinátornak választják a HBMO-t, 

amely az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács helyett partner szervezetként belép 
a PERIA projektbe, a másik két megyei önkormányzat (SzSzBMO, JNSzMO) részvétele a 
PERIA projektben a jelen együttműködési megállapodás keretében történik. 

 
2.3 Jelen együttműködési megállapodás célja, hogy szabályozza a Felek feladatait és 

költségviselését a projekt megvalósítására vonatkozóan. 
2.4 A PERIA projekt általános célja, hogy hozzájáruljon a helyi és regionális szereplők 

együttműködéséhez annak érdekében, hogy növeljék a regionális fejlesztési politikák 
hatékonyságát, fokozzák a kutatás, fejlesztés és innováció színvonalát, valamint hogy a 
tudás új és piacképes termékekké és szolgáltatásokká alakulhasson és jelenhessen meg a 
piacon. 
 

3. Az együttműködési megállapodás időbeli hatálya 
 
Felek a megállapodást határozott időtartamra kötik, amely a megállapodás aláírásának 
dátumától lép hatályba és a projekt lezárásáig tart (várhatóan 2012. december 31.). 
 
4. A Felek jogai és kötelezettségei 
 
4.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a PERIA projektben hátralévő feladatokat az 

alábbiak szerint látják el: 
 

A PERIA projektben vállalt feladatok a 
projekt zárásáig 

Felelős partner 

A PERIA projekt záró konferenciáján való 
részvétel szervezése 

HBMO 

Részvétel a PERIA projekt záró 
konferenciáján 

HBMO, SzSzBMO, JNSzMO 

Felmerült költségekhez kapcsolódóan 
szakmai és pénzügyi beszámolók készítése 

HBMO 

Részvétel a 2012. novemberi, Debrecenben 
tartandó fenntarthatósági szemináriumon és 

HBMO 
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Irányító Hatósági Találkozón 
A PERIA projekt Politikai 
Munkacsoportjának munkájában való 
részvétel 

HBMO 

Fenntartási időszak feladatai HBMO 
 
4.2 A HBMO vállalja, hogy: 

 
- A PERIA projektben a partnerségi szerződés aláírásával vállalt feladatokat ellátja, a 

Politikai Munkacsoportba és a PERIA projekt Irányító Bizottságába Lövei Attilát 
delegálja. 

 
- A PERIA projekttel kapcsolatosan felmerült költségeket pénzügyileg elkülönítetten 

kezeli. 
 

- A PERIA projekt megvalósításához szükséges önerő 42%-át biztosítja. 
 

- A PERIA projekt megvalósításához szükséges előfinanszírozás 42%-át biztosítja 
3.876,78 EUR (1.201.802 Ft) összegben, melyből 264 EUR (81.840 Ft) az önerő 
összege.  
A PERIA projekt finanszírozására vonatkozó információkat jelen megállapodás 2. sz. 
melléklete tartalmazza. 

 
- Tájékoztatást nyújt a PERIA projekt előrehaladásáról a SzSzBMO és a JNSzMO 

részére. 
 

- A PERIA projekthez kapcsolódó, a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében részletezett 
PERIA záró konferencia rendezvényen 5 fővel részt vesz. 

 
- A PERIA projekthez kapcsolódó, a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében részletezett 

PERIA záró konferencia rendezvényen biztosítja a részvételi lehetőséget a SzSzBMO 
(4 fő) és a JNSzMO (3 fő) későbbiekben, de legkésőbb 2012. augusztus 31-ig nevesített 
szakmai megbízottjai részére. 

 
-  A SzSzBMO és a JNSzMO szakmai megbízottjaként részt vevők részére a 

konferenciához kapcsolódó utazás (repülőjegy, repülőtéri transzferek, biztosítás) és 
szállás megfelelően igazolt költségét megtéríti a PERIA projekt költségvetéséből, egyéb 
költségtérítés és díjazás nem történik.  

 
- Amennyiben a projektpartner HBMO a PERIA projekt zárásakor nem számolja el a 

partneri költségvetésében meghatározott teljes összeget, a fennmaradó összegből köteles 
a SzSzBMO és a JNSzMO részére az arányosan visszajáró összeget átutalni. 

 
- A Felek a PERIA projekt során keletkező esetleges árfolyam nyereséget vagy árfolyam 

veszteséget is közösen, 25-33-42%-os arányban viselik. 
 

- A PERIA projekttel kapcsolatosan beérkező támogatást a HBMO három részre osztja, 
25% JNSzMO, 33% SzSZBMO és 42%  HBMO arányban és a megfelelően arányosított 
részt a beérkezést követő 8 napon belül továbbutalja a JNSzMO Magyar 
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Államkincstárnál vezetett ……………………. számú számlájára, valamint a SzSzBMO 
Magyar Államkincstárnál vezetett ……………………. számú számlájára. 

 
- A PERIA projekt záró konferenciájának tartalmi elemeiről jelen Együttműködési 

Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező 1. számú melléklete rendelkezik. 
 

- A további projektrendezvényen való részvételről a Felek előzetesen egyeztetnek. 
 
4.3 A SzSzBMO vállalja és biztosítja, hogy: 

 
- A PERIA projekthez kapcsolódóan segíti a HBMO szakmai munkáját. 
 
- A PERIA projekt megvalósításához szükséges önerő 33%-át biztosítja. 
 
- A PERIA projekt megvalósításához szükséges előfinanszírozás 33 %-át, összesen 

3.046,04 EUR (944.272 forintot), melyből 211,98 EUR (65.714 forint) az önerő, a 
HBMO Magyar Államkincstárnál vezetett ……………………. számú számlájára a 
HBMO által jelzett finanszírozási szükséglet szerint az erre vonatkozó megkereséstől 
számított 8 napon belül átutalja. 

 
- A PERIA projekthez kapcsolódó, PERIA záró konferencián 4 fő szakmai megbízottja 

részt vesz, szakmailag – a külső szakértőként eljáró személyektől elvárható mértékben – 
felkészül. A HBMO által, a rendezvényhez illetve a PERIA projekthez kapcsolódó 
bármilyen rendelkezésére bocsátott anyagot korlátlanul és külön díjazás nélkül jogosult 
felhasználni. 

 
- A PERIA záró konferenciára delegált szakmai megbízottak nevét és adatait legkésőbb 

2012. augusztus 31-ig eljuttatja írásban a HMBO részére. 
 

- A rendezvényen való részvételhez kapcsolódóan – melyhez a HBMO biztosítja az 
utazás (repülőjegy, repülőtéri transzferek, biztosítás) és szállás kifizetését – vállalja, 
hogy a hazaérkezést követő 5 munkanapon belül a szakmai megbízottak a költségekkel 
elszámolnak a HBMO felé, illetve amennyiben a PERIA záró konferencián nem 
jelennek meg, és így az utazást és szállást nem veszik igénybe, a HBMO kérheti 
felmerült költségeinek megtérítését. 

 
4.4 A JNSzMO vállalja és biztosítja, hogy: 

 
- A PERIA projekthez kapcsolódóan segíti a HBMO szakmai munkáját. 

 
- A PERIA projekt megvalósításához szükséges önerő 25%-át biztosítja. 
 
- A PERIA projekt megvalósításához szükséges előfinanszírozás 25 %-át, összesen 

2.307,61 EUR (715.359 forintot), melyből 158 EUR (48.980 forint) önerő, a HBMO 
Magyar Államkincstárnál vezetett ……………………. számú számlájára a HBMO által 
jelzett finanszírozási szükséglet szerint az erre vonatkozó megkereséstől számított 8 
napon belül átutalja. 
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- A PERIA projekthez kapcsolódó, PERIA záró konferencián 3 fő szakmai megbízottja 
részt vesz, szakmailag – a külső szakértőként eljáró személyektől elvárható mértékben – 
felkészül. A HBMO által, a rendezvényhez illetve a PERIA projekthez kapcsolódó 
bármilyen rendelkezésére bocsátott anyagot korlátlanul és külön díjazás nélkül jogosult 
felhasználni. 

 
- A PERIA záró konferenciára delegált szakmai megbízottak nevét és adatait legkésőbb 

2012. augusztus 31-ig eljuttatja írásban a HMBO részére. 
 

- A rendezvényen való részvételhez kapcsolódóan – melyhez a HBMO biztosítja az 
utazás (repülőjegy, repülőtéri transzferek, biztosítás) és szállás kifizetését – vállalja, 
hogy a hazaérkezést követő 5 munkanapon belül a szakmai megbízottak a költségekkel 
elszámolnak a HBMO felé, illetve amennyiben a PERIA záró konferencián nem 
jelennek meg, és így az utazást és szállást nem veszik igénybe, a HBMO kérheti 
felmerült költségeinek megtérítését. 

 
4.5 Felek a megállapodás teljesítése során, annak teljes körű megvalósulása érdekében 

kölcsönösen együttműködve járnak el. Ennek során őket fokozott tájékoztatási és 
akadályértesítési kötelezettség terheli.  

 
4.6 Felek értesítik egymást minden olyan körülményről, mely a 2. pontban rögzített 

célkitűzéseket és a teljesítés eredményességét veszélyezteti vagy megakadályozza. 
Értesítésnek számít a levélben, faxon, vagy e-mailen küldött információ.  

 
4.7 Az SzSzBMO és JNSzMO felelősséggel tartozik a delegáltjaik által, a HBMO 

megbízottjaként történő, nem megfelelő eljárással esetlegesen okozott kár megtérítéséért. 
 
5. Kapcsolattartás 
 
5.1 Felek a jelen megállapodás teljesítése érdekében kapcsolattartókat neveznek meg: 
 

HBMO részéről: 
Név:  Dr. Csordás-László Enikő 
Telefon:  52/507-549 
Fax:  52/507-514 
E-mail:      eniko.csordas@hbmo.hu 
 
SzSzBMO részéről: 
Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail:  
 
JNSzMO részéről: 
Név:  
Telefon:  
Fax: 
E-mail:  
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5.2 Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók személyében vagy adataiban 
bekövetkezett változást, illetve ezen személyek esetleges akadályoztatását egymásnak 
haladéktalanul bejelentik. 

 
6. Az együttműködési megállapodás módosítása, megszüntetése 

 
6.1 Jelen megállapodás a Felek bármelyikének akaratnyilatkozata esetén, kölcsönös 

egyetértéssel, írásban módosítható.  
 
6.2 Jelen megállapodás megszűnik a határozott idő leteltével. 
 
6.3 Felek elfogadják, hogy a megállapodás egyoldalúan csak rendkívüli (azonnali hatályú) 

felmondással vagy közös megegyezéssel szüntethető meg. Jelen megállapodást a Felek 
bármelyike azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a jelen megállapodásból eredő 
kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, mely a megállapodás 
teljesítését vagy a jogviszony folytatását jelentősen akadályozza vagy kizárja.  

 
7. Titoktartási kötelezettség 
 

Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítése során, 
akár egymás szervezeteiről, akár üzleti partnereiről, illetve azok tevékenységéről 
tudomásukra jutó valamennyi információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséget 
vállalnak. Vállalják, hogy ezen információkat üzleti titokként kezelik, ezeket sem a 
megállapodás időtartama alatt, sem pedig azt követően harmadik személyek tudomására a 
másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák, illetve semmilyen módon 
nem teszik hozzáférhetővé.  

 
8. Záró rendelkezések 
8.1 Felek rögzítik, hogy a PERIA projekt megvalósításához kapcsolódó finanszírozást 

lakosságarányosan biztosítják, ezt azonban módosítja a Projekt Irányító Bizottság 2012 
márciusában megrendezett valenciai ülésén való részvétellel kapcsolatos költség, amely 
rendezvényen részvevő személyt HBMO delegálta, így ennek költségét is HBMO 
vállalta. 
 

8.2 Jelen megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos vitás kérdésekben a Felek elsősorban 
bíróságon kívüli megegyezésre törekszenek. 

 
8.3 Felek jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a 

mai napon helybenhagyólag írják alá. A megállapodás 3 db eredeti példányban készült. 
 
Debrecen, 2012. május ….. 
 

…………………………………….. 
Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat 
Képviseli: Bodó Sándor, elnök 

 

…………………………………….. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat 
Képviseli: Seszták Oszkár, elnök 

 

…………………………………….. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Önkormányzat 
Képviseli: Kovács Sándor, elnök 
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Az Együttműködési Megállapodás 1. számú melléklete 
 

1. A rendezvény  
 

• megnevezése: PERIA INTERREG IVC projekt záró konferencia  
• időpontja: 2012. október 8-12. 
• helyszíne: Brüsszel, Belgium 
• célja: A PERIA záró konferencia célja a projekt eredményeinek és jó 

gyakorlatainak a megismerése, észak-alföldi felhasználási lehetőségeinek 
tanulmányozása. 

 
2. A SzSzBMO és JNSZMO szakmai megbízottjainak 

 
• kijelölése legkésőbb 2012. augusztus 31-ig írásban meg kell, hogy történjen 
 
• szerepe/feladata az adott rendezvényhez kapcsolódóan: 

 
o Részvétel a PERIA projekt záró konferenciáján. 
o A PERIA projekt eredményeinek, jó gyakorlatainak megismerése, észak-

alföldi felhasználási lehetőségeinek tanulmányozása. 
 

• részére biztosított költségtérítés:  
 

o a szállás költségei, amelyek a HBMO által kerülnek kiegyenlítésre 
(amennyiben a megbízott a szállást nem veszi igénybe, a HBMO kérheti 
felmerült költségeinek megtérítését). 

 
o utazási költség, amelyek a HBMO által kerülnek kiegyenlítésre repülőjegy, 

repülőtérre menettérti transzfer, utasbiztosítás valamint a helyi közlekedés 
biztosítása (amennyiben a megbízott az utazást nem veszi igénybe, a HBMO 
kérheti felmerült költségeinek megtérítését.) 
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Az Együttműködési Megállapodás 2. sz. melléklete 
 
 

Előfinanszírozás kalkuláció Ebből önerő 

  EUR HUF* EUR HUF* 
októberi utazás 
költsége 12 679,60 3 930 676 633,98 196 534 

ezt csökkenti     
várhatóan 2012. 

augusztus 1. előtt 
beérkező 

utófinanszírozás 2 181,21 676 175  0   
várhatóan 2012. 

augusztus 1. után 
beérkező 

utófinanszírozás 641,12 198 747 0  
10%-os nemzeti 
társfinanszírozás 

fennmaradó összege 1 267,96 393 068  0   
összes megelőlegezendő 
összeg  
(2012. augusztus 1-ig) 9 230,43 2 861 433     

ebből HBMO (42%) 3 876,78 1 201 802 264 81 840 
ebből SzSzBMO (33%) 3 046,04 944 272 211,98 65 714 

ebből JNSzMO (25%) 2 307,61 715 359 158 48 980 
 *tájékoztató 310 HUF/EUR árfolyamon számolva 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 
 

 66 

84/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – 
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-ában 
meghatározottak szerinti – jogutódja az Észak-alföldi Operatív Program Bíráló Bizottságaiba 
történő delegálással a következők szerint ért egyet: 

Bíráló Bizottság neve Delegált neve Póttag neve 
minden, a régióban megvalósuló kiemelt 
projekttel kapcsolatos Bíráló Bizottság, illetve 
zsűri 

 
Fodor András 

 
Dr. Mező Ferenc 

1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 
 
                   Innovációs potenciál fejlesztése 

 
 

Lövei Attila 

 
 

Dorogi Zoltán 
2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések 
 
                    Versenyképes turisztikai termék-      
                    és attrakciófejlesztés 

 
 
 

Kocsis Róbert 

 
 
 

Gömöri Gábor 
3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása 
 
                    Közösségi közlekedés fejlesztése 

 
 

Varga László 

 
 

Dr. Kovács Krisztina 
4. prioritás: Humán infrastuktúra fejlesztése 
 
                   Egészségügyi intézmények 
                   Fejlesztése 
 
                   Térségi Közigazgatási és     
Közszolgálati rendszerek informatikai 
fejlesztése 

 
 

Kiss Gábor 
 
 

Dr. Bara 
Annamária 

 

 
 

Ibrányi András 
 
 

Ibrányi András 

5. prioritás: Város- és térségfejlesztés 
 
                    Integrált, szociális jellegű város- 
                    rehabilitáció támogatása 
 
                    Funkcióbővítő integrált települési 
                    fejlesztések 
 
                    2000 LE alatti települések 
                    szennyvízkezelése 

 
 

Mező László 
 
 

Pálfiné Pántya 
Anikó 

 
Nagy Miklós 

 
 

Híj Zoltán 
 
 

Híj Zoltán 
 
 

Ibrányi András 

A közgyűlés felkéri elnökét, a határozatot juttassa el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
részére. 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
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85/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – 
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-ában 
meghatározottak szerinti – jogutódja a Közlekedési Operatív Program Bíráló Bizottságaiba 
történő delegálással a következők szerint ért egyet: 
 

Bíráló Bizottság neve Delegált neve 
KÖZOP-2007-3.2 

Kerékpáros közlekedés 
 

Hossó Attila 
KÖZOP-2008-4.1 

Közlekedési módok 
összekapcsolása 

 
Dr. Mészáros József 

 

A közgyűlés felkéri elnökét, a határozatot juttassa el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
részére. 
 

 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
 
 
86/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – 
a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-ában 
meghatározottak szerinti – jogutódja, egyes szervezetekbe, bizottságokba történő delegálással 
a következők szerint ért egyet: 
 

Szervezet, Bizottság Delegált neve Póttag 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 
Befektetési Bizottság 

Dr. Papp László Kovács Judit 

Interreg programok, projektek közös 
delegáltja 

Muraközi István Balázsy Eszter 

GOP Monitoring Bizottság Tóth Attila Domokos Béla 
Norvég Alap K+F prioritás Bíráló 
Bizottság 

Dr. Szűcs István Balázsy Eszter 

Svájci-Magyar Együttműködés  
4. prioritás Bíráló Bizottsága 

Ménes Andrea Ibrányi András 

Régiók Bizottsága Kiss Attila Dr. Tilki Attila 

 

A közgyűlés felkéri elnökét, a határozatot juttassa el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
részére. 

 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
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87/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése 
alapján működtetett Monitoring Bizottság ügyrendjének 3. számú melléklete alapján működő 
Regionális Monitoring Albizottságba történő delegálásról szóló 41/2012. (III. 23.) MÖK 
határozatát a következők szerint módosítja: 

− Dr. Hegedűs Balázs, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. munkatársa helyett póttagként  

− Dr. Mező Ferencet, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. igazgatóhelyettesét delegálja. 

 
A közgyűlés felkéri elnökét, a határozatot juttassa el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Fejlesztéspolitikai Koordinációért Felelős Államtitkára részére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 15. 
 
 
88/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése javasolja az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vonatkozásában a tulajdonosi jogokat - a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 9. § (1) bekezdés j) 
pontja alapján - gyakorló területfejlesztésért felelős miniszternek - egyidejűleg a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul -, hogy a társaság Felügyelő Bizottságába 
 
Bodó Sándor 
 
kerüljön megválasztásra. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, a határozatot juttassa el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Támogatáspolitikai Főosztályának. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
 
 
89/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló  
2006. évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja 
alapján elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi – a 
határozat melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését. 
A közgyűlés a társaság 2011. évi beszámolóját 46 442 eFt eszköz és forrás oldallal, -1 065 eFt 
mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. 
A közgyűlés felkéri elnökét a határozat ügyvezető részére történő megküldésére. 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 
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90/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló  

2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének j) pontjában meghatározott hatáskörében 
eljárva megállapítja, hogy Kiss Gábort, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 2 havi személyi alapbérének megfelelő prémium illeti meg, 
melynek kifizetéséről - likviditásának biztosítása mellett - a társaság gondoskodik. 

2. A közgyűlés a 18/2010. (II. 12.) MÖK határozata mellékletét képező a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséről szóló 
szabályzat 3.2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. ügyvezetője részére 2012. évre a következő prémiumfeladatokat tűzi ki: 

− a társaságnak lejárt köztartozása (adó, társadalombiztosítási járulék, vám, stb.) ne 
álljon fenn az üzleti év végén,  

− a társaság adózás előtti vállalkozási eredménye számviteli értelemben pozitív (a 
pénzügyi beszámoló kiegészítő része külön tartalmazza a nonprofit és a vállalkozási 
eredményt) legyen, 

− a társaság a közhasznú feladatokat maradéktalanul teljesítse. 

A kitűzött feladatok teljesítése esetén az ügyvezetőt 2 havi személyi alapbérének megfelelő 
prémium illeti meg. 

A prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére a 2012. évi üzleti évet lezáró beszámoló és 
mérleg elfogadásakor kerül sor.  

 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 20. 

 
 
91/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat  
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1/d. mellékletében a 
Hajdú-Bihar megyében területi nemzetiségi önkormányzattal rendelkező nemzetiségek 
(cigány, román) életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatására elkülönített  
4 millió Ft-ot a feladat koordinálását végző – pályázati eljárás lefolytatását követően 
kiválasztott – civil szervezet részére biztosítja. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a határozat melléklete szerinti pályázati felhívás honlapon történő 
közzétételére, a pályázati eljárás lefolytatására, az eljárást lezáró döntés meghozatalára, az 
ehhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   2012. május 11., a pályázati felhívás közzétételére 
2012. június 20., a pályázati eljárás befejezésére 
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Melléklet a 91/2012. (V. 10.) MÖK határozathoz 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
 

PÁLYÁZATOT HÍRDET 
 
1. A pályázat célja 
Hajdú-Bihar megyében területi nemzetiségi önkormányzattal rendelkező nemzetiségek 
(cigány, román) életkörülményeinek fejlesztését célzó, kultúrájuk, hagyományaik megőrzését 
segítő szakmai programok megvalósítása érdekében, a programok koordinálását végző civil 
szervezet kiválasztása. 
 
2. Pályázók köre 
Hajdú-Bihar megyei székhellyel rendelkező, megyei illetékességű társadalmi szervezetek, 
amelyek alapszabályában valamely nemzetiség érdekeinek képviselete szerepel. 
 
3. A rendelkezésre álló keretösszeg 
A program támogatására rendelkezésre álló összeg forrása a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2012. évi költségvetése. Az összeg a program koordinálását végző társadalmi 
szervezet részére kerül átadásra. 
 
4. A támogatás célja 
A Hajdú-Bihar megyében területi nemzetiségi önkormányzattal rendelkező nemzetiségek 
részére a következő szolgáltatások biztosítása: 
- térségi együttműködések kialakítása, projektek generálása, együttműködések kialakítása, 

közös programok szervezése, lebonyolítása nemzetiségi szervezetekkel, 
önkormányzatokkal, 

- hagyományápolást (oktatás, kultúra, nemzetiségi anyanyelv ápolása megőrzése, 
gyarapítása) célzó programok támogatása, 

- előadások szervezése a nemzetiségi létről, aktuális kérdésekről intézmények részére, 
- a nemzetiségek helyzetének javítását szolgáló pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, 

ezekről az érintettek tájékoztatása, 
- a megyében élő nemzetiségek számára állandó ügyfélszolgálat, jogsegély szolgálat, 

tanácsadás működtetése, 
- urbanizációs, hitéleti tevékenység, kulturális települési programok támogatása, 
- prevenciós programok (pl.: közbiztonsági fórum, egészségmegőrző tanácsadás különböző 

szűrésekkel), számítógép-kezelői képzés, közigazgatási, ügyintézési ismeretek képzés, 
valamint pályázatírási, álláskeresési, pályaorientációs, kommunikációs, közösségfejlesztő 
tréning szervezése, 

- nemzetiségi nap szervezése, valamint olyan személyek és szervezetek tevékenységének 
elismerése, akik az adott évben a legtöbbet teszik a nemzetiségek társadalmi helyzetének 
javításáért. 

 
5. A pályázaton igényelhető támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítására kizárólag pénzintézetnél nyitott 
számlára, banki átutalással kerül sor. 
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6. A pályázatok benyújtásának módja és helye 

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívás 
szerint hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, az eredeti 
példány minden oldalát aláírva és az egyéb előírt dokumentumok (mellékletek) becsatolásával 
kell benyújtani.  
A pályázati adatlap a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Koordinációs 
Osztályán szerezhető be (4024 Debrecen, Piac u. 54.) vagy a www.hbmo.hu internetes 
oldalról letölthető. 
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, ajánlott küldeményként 
kell a következő címre küldeni: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése (4024 
Debrecen, Piac u. 54.) 
 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Nemzetiségi pályázat 2012.” 
 
7. A pályázatok benyújtásának határideje 
A pályázatok benyújtási, illetve postára adási határideje: 2012. május 31. 
 
8. A pályázat érvényességének vizsgálata 
A beérkezést követően a pályázatok érvényességének ellenőrzésére kerül sor a következő 
szempontok szerint: 

- a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága, 
- a pályázati adatlap kitöltésének megfelelősége, 
- a pályázati célnak való megfelelőség vizsgálata, 
- az előírt mellékletek becsatolása. 

Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek. 
 
9. Hiánypótlás 
A pályázat kiírója hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget. A hiánypótlás 
teljesítésére, annak kézhezvételétől számított 5 nap áll rendelkezésre. A nem megfelelően 
hiánypótolt pályázatok elutasításra kerülnek. Amennyiben a pályázó nem pótolta a 
hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, 
határidőben tett eleget a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. 
Hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázat határidőn túl érkezett, vagy ha az adatlap alapján a 
pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen (ide értve az olvashatatlan kitöltést is). 
 
10. Az elbírálás szempontrendszere 
A pályázatok elbírálása a következő szempontok szerint történik: 

- A szervezet tevékenységének illeszkedése a nemzetiségi közösség szükségleteihez és 
annak közvetlen hatása a nemzetiség életére.  

- A szervezet tevékenységének illeszkedése a nemzetiségek jogairól szóló  
2011. évi CLXXIX. törvény által biztosított jogokhoz.  

- Az intézmény, szervezet újszerűsége és mintaértéke más nemzetiségi közösségek 
számára.  

Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek az elmúlt 3 évben végzett 
tevékenységük részletes bemutatásával igazolják, hogy a támogatási céllal azonos 
tevékenységet folytattak. 

http://www.hbmo.hu/
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A pályázat kiírója a pályázat elbírálása során összességében a legkedvezőbb, megalapozott 
pályázat mellett dönt. 
 
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: 

- a kitűzött időpontig nem érkezik pályázat, 
- a beérkezett pályázatok egyike sem felel meg a felhívás vagy a pályázatra vonatkozó 

más előírásnak. 
 
11. Az elbírálás módja 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke bírálja el az 
általa felkért munkacsoport véleményezését követően. 
 
A pályázat elbírálója fenntartja magának a jogot, hogy egyik pályázóval se kössön támogatási 
szerződést és ilyen módon minősítse a pályázatot eredménytelennek. 
A pályázat eredménye www.hbmo.hu internetes oldalon lesz megismerhető. 
 
12. Támogatás igénybevétele 
A sikeresen pályázó szervezettel a megyei önkormányzat támogatási szerződést köt. 
 
 
 
 
 

http://www.hbmo.hu/
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92/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló  
2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
az Njtv. 80. § -ban foglaltaknak megfelelő tartalmú, a határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodást köt a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi 
Önkormányzattal. 
2. Figyelemmel az Njtv. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra a közgyűlés az együttműködési 
megállapodással, mint 3. függelékkel kiegészíti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét az együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   2012. május 31. 
 
 

Melléklet a 92/2012. (V. 10.) MÖK határozathoz 
 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészről: 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
képviseli: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
adószáma: 15728317-2-09 
pénzintézeti számlaszám: 10034002-00320683 
 
másrészről: 
 
Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: 
Nemzetiségi Önkormányzat)  
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
képviseli: Aba-Horváth István, a közgyűlés elnöke 
adószáma: 15775151-1-09 
pénzintézeti számlaszám: 10034002-00323277 
 
(együttesen: Szerződő Felek) között az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi 
tartalommal: 
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A.) Általános rendelkezések 

 
I.  

Technikai és szakmai feltételek biztosítása 
 

1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen egy 14 m2 
nagyságú irodahelyiséget bocsát rendelkezésére heti 2 munkanap időtartamra a Debrecen, 
Vármegyeháza u. 1/a. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési 
tárgyakkal együtt.  

 
2. A Megyei Önkormányzat viseli az irodahelyiséghez, továbbá az irodahelyiség 

infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségeket. 
3. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - 

irodaszerek, ingyenes Internet csatlakozás - biztosításával segíti. 
4. A Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: 

Hivatal) közreműködésével biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
működéséhez szükséges technikai feltételeket. 

5. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek 
megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal. 

6. A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, 
sokszorosítási, valamint a szakmai feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal 
útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket. A Hivatal e körben közreműködik: 
− a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési üléseinek előkészítésében, szervezésében, 
− a meghívók, előterjesztések összeállításában és kiküldésében, 
− a határozati javaslatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges 

írásos intézkedések, levelek, dokumentumok, szerződések elkészítésében, 
sokszorosításában, továbbításában, 

− a közgyűlési és bizottsági jegyzőkönyvek elkészítésében, 
− igény esetén közreműködik döntéseik, szabályzataik előkészítésében, jogértelmezési 

kérdésekben. 
7. A megyei főjegyző, a megyei aljegyző, illetve az általuk megbízott köztisztviselő a 

Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi 
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 
 

II. 
Pénzügyi források 

1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a központosított 
állami, illetve a feladatalapú differenciált támogatáson felül – lehetőségei függvényében - 
évente pénzügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési 
rendeletében határozza meg. 

2. A Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1/d. 
mellékletében a Nemzetiségi Önkormányzat részére 2 000 000 Ft támogatást állapított 
meg 2012. évre.  
A 2012. évi támogatási összeg átutalására egy összegben kerül sor, legkésőbb  
2012. június 15. napjáig. 
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3. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 
felhasználásáról a tárgyévet követően minden év április 30-ig, a tárgyévi költségvetési 
beszámolójának megküldésével egyidejűleg írásos kimutatást készít. A Nemzetiségi 
Önkormányzat a kimutatást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás 
felhasználásának részletes ellenőrzésére.  

 
III.  

A közgyűlés munkájában való részvétel 
1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján 

megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok 
gyakorlását. 

2. Kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e 
minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről. 

3. A nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve 
véleményezési lehetőséget biztosít. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke állandó tanácskozási joggal vesz részt a 
szakbizottság ülésein. 

 
IV. 

Az együttműködés területei 
1. A Megyei Önkormányzat célja a feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségeit 

figyelembe véve, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva – a Nemzetiségi 
Önkormányzattal közös érdekei érvényesítésének biztosítása. 

 
A Megyei Önkormányzat az együttműködés keretében: 

− segíti a Nemzetiségi Önkormányzat programjai, rendezvényei megismertetését és 
népszerűsítését, 

− a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által 
megjelentetni kívánt hírek, információk, nemzetiségi pályázatok, felhívások 
közzétételéhez, 

− támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában, 
− felterjesztés alapján évente egy alkalommal a Megye Napján „Hajdú-Bihar Megye 

Önkormányzatának Nemzetiségi-díját” adományozza azoknak, akik a megyében élő 
nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak 
megőrzése, valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása, az integrált nevelés-
oktatás elősegítése érdekében kimagasló munkát végeznek, 

− a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága figyelemmel kíséri a Nemzetiségi 
Önkormányzat munkáját, 

− a közgyűlés tagjai közül Nemzetiségek Tanácsnokát választ, aki feladatkörében eljárva: 
− figyelemmel kíséri a megyében élő nemzetiségek társadalmi helyzetét, jogaik 

érvényesülését, segíti a nemzetiségi közösségi lét fennmaradását, az önazonosság 
megőrzését, 

− koordinálja a nemzetiségek szervezeteivel kialakult együttműködés fejlesztését, 
− javaslatot tesz a nemzetiségek helyzetének javítására irányuló döntések 

meghozatalára, közreműködik végrehajtásuk ellenőrzésében, 
− véleményezi a Nemzetiségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat. 

− a Nemzetiségi Önkormányzat által minden évben a nemzetiségek napja alkalmából 
rendezendő programok megszervezéséhez segítséget nyújt. 
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2. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy: 
− a közgyűlési és bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 

15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek, 
− a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a 

nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről megfelelő időben kialakítja álláspontját, és 
azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére, 

− folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi 
más nemzetiségi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását, 

− lehetőségei szerint bevonja az együttműködésbe a megyében működő települési 
nemzetiségi önkormányzatokat, nemzetiségi civil szervezeteket. 

 
 

B.) Különös rendelkezések 
 

I. 
 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai 
 

1. A költségvetési koncepció elkészítése 
2. A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a megyei főjegyző és a 

Közgazdasági Osztály vezetője a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének elnökével 
(továbbiakban: elnök) áttekinti a Nemzetiségi Önkormányzat következő költségvetési évre 
vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható állami támogatás összege mellett 
tájékoztatást ad a Nemzetiségi Önkormányzat számára várható éves megyei 
önkormányzati támogatásról. 

3. A költségvetési koncepció tervezetét a Közgazdasági Osztály vezetője készíti el az 
elnökkel történt egyeztetések alapján. 

4. Az elnök a megyei főjegyzővel egyeztetett költségvetési információkról tájékoztatja a 
Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlését, majd november 30. napjáig benyújtja a 
közgyűlésnek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. 

 
2. A költségvetési határozat-tervezet elkészítése 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes 
információk megismerése után a megyei főjegyző és a Közgazdasági Osztály vezetője 
folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében rendelkezésre bocsátja a költségvetés 
tervezéséhez szükséges adatokat. 

2. A Közgazdasági Osztály vezetője készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet 
az elnök terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé. 

3. Az elnök a költségvetési határozat tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény 
kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. 

 
3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a 
Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetését közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. 
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4. Költségvetési információszolgáltatás rendje 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat – a Közgazdasági Osztály vezetője által összeállított, 
tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat 
a közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal 
közreműködésével a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához 
(továbbiakban: MÁK) nyújtja be. 

2. Az információszolgáltatásról a Közgazdasági Osztály vezetője gondoskodik. 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és 
beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.  

4. A Közgazdasági Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a 
költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, a költségvetési év első hat hónapjáról 
július 20-ig, a költségvetési év első kilenc hónapjáról október 20-ig, a költségvetési év 
tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő január 20-ig küldi meg a MÁK részére. 

 
5. A Közgazdasági Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az 

eszközök és források alakulásáról, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból 
vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból negyedévenként a tárgynegyedévet követő 
hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet 
követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló 
benyújtásának határidejével megegyezően nyújtja be a MÁK felé. 

6. Az időközi költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési 
évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési 
évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok 
alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a Közgazdasági Osztály juttatja el a MÁK -nak. 

7. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő 
benyújtása a Közgazdasági Osztály feladata. 

 
5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a féléves és éves beszámolójáról a MÁK által 
meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.  

2. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor 
írásban tájékoztatja a közgyűlést. A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek 
alakulását. 

3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az 
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes 
szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. 

4. A Közgazdasági Osztály vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az 
elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a közgyűlés elé. 
A közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz. 

5. A zárszámadási határozat előterjesztésekor a közgyűlés részére a következő mérlegeket és 
kimutatásokat kell bemutatni: 

- a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 
- előirányzat felhasználási tervét (pénzeszköz felhasználás kimutatása), 
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 
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- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, 
- a Nemzetiségi Önkormányzat adósság állományát lejárat, a Stabilitási törvény  

3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú 
kötelezettségek szerinti bontásban, 

- vagyonkimutatást. 
 

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 
A Nemzetségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Hivatal látja el. 
 

7. Nyilvántartásba vétel lebonyolításának rendje 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat az elnök javaslatára határozatban dönt a számlavezető 

meghatározásáról. A számlavezető megválasztásáról hozott döntésről a MÁK-ot a 
változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a Közgazdasági Osztály 
értesíti. 

2. A MÁK nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Nemzetiségi Önkormányzatról. A 
Nemzetiségi Önkormányzat a Jogi és Koordinációs Osztály útján a törzskönyvi adat 
módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat 
csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon 
belül bejelenti a MÁK részére. 

3. A Közgazdasági Osztály a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával 
egyidejűleg kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz 
történő bejelentkezési kötelezettségét. 

 
8. A kötelezettségvállalás rendje, pénzügyi ellenjegyzés 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa 
írásban meghatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. 

2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés 
esedékességét megelőzően történhet. 

3. Pénzügyi ellenjegyzésre a Közgazdasági Osztály vezetője vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy jogosult. 

4. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződni arról, hogy a szabad előirányzat 
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

5. Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal rendelkező 
személyekről készült kimutatást a megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza. 

 
9. Utalványozás 

1. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott 
Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. 

2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést 
követően kerülhet sor. 

 
10. Szakmai teljesítés 

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki. 
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11. Érvényesítés 

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban 
megbízott munkatárs végzi. 
 

12. A Nemzetiségi Önkormányzat számlái 
A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát a MÁK-nál köteles bonyolítani. 
 

13. Pénzellátás 
1. 2012. évben a Nemzetiségi Önkormányzat részére a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletének IX. fejezetében 
meghatározott költségvetési támogatásokat a 2011. december 31. napján hatályos 
szabályok szerint kell igényelni és folyósítani.  

 
2. 2012. évben a megyei önkormányzat számlájára érkezik a Nemzetiségi Önkormányzat 

általános működési támogatása. A megyei önkormányzat a költségvetési támogatás 
Nemzetiségi Önkormányzatot megillető, a nettósítás során csökkentett összegét a fizetési 
számláján történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a Nemzetiségi 
Önkormányzat önálló fizetési számlájára. 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.  
4. Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a Nemzetiségi Önkormányzati 

képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) 
bemutatja és szándékát a felvételt megelőzően 2 munkanappal előtte a Közgazdasági 
Osztály vezetőjének jelzi. 

 
14. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

1. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. 
2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, 

bankkivonat, számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles 
minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a Közgazdasági Osztály vezetőjének átadni. 

3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok 
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezőségéért az elnök a felelős. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet 
nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli. 

5. A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező 
változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a Közgazdasági Osztály 
vezetőjének. 

 
15. Összeférhetetlenség 

1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. 

2. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés-
igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a 
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. 
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3. A Nemzetiségi Önkormányzat, mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség 
vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra 
jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint 
naprakész nyilvántartást vezet. 

 
II. 

Működési feltételek biztosításának részletszabályai 
 

1. A megyei önkormányzat a jelen megállapodás A./1./1. pontjában meghatározott 
irodahelyiség használatához kapcsolódóan a Nemzetiségi Önkormányzat részére 
térítésmentesen biztosítja: 

− a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarítás 
szolgáltatást, 

− 1 darab számítógép konfigurációt Internet csatlakozással, 
− az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket évi bruttó 20.000 Ft 

keretösszegig. 
2. A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás  

2. számú függeléke tartalmazza. 
3. A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás 

ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja. 
4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak 

alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat 
rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház 
üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a 
használat jogát harmadik személynek nem engedheti át. 

 
 

III. 
Egyéb rendelkezések 

1. Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat 
Közgyűlésének jóváhagyását követően, 2012. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg 
hatályát veszti a 291/2007. (X. 26.) MÖK határozattal elfogadott együttműködési 
megállapodás. 

2. Az együttműködési megállapodást a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
…/2012. (V. 10.) MÖK határozatával, a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi 
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a ../2012. (V. __.) CTNÖ határozatával fogadta 
el. 

3. Jelen megállapodást szerződő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat 
megbízatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy 
időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség 
szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek. 

 
Debrecen, 2012. június 1. 
 

Aba-Horváth István 
a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

Bodó Sándor 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke 
 
Ellenjegyzés: 
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1. számú függelék 
 
 

Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal 
rendelkezők 

 
 
Kötelezettségvállalásra jogosult:  
Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére 
jogosult: 

 

Utalványozási - egyben a Nemzetiségi 
Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési 
- jogosultsággal rendelkezők 

 
 

Ellenjegyzési - egyben a Nemzetiségi 
Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési 
- jogosultsággal rendelkezők: 

 

Utalványozásra jogosult:  
 
 
 

2. számú függelék 
 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes 
használatába adott vagyontárgyak 
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93/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló  
2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
az Njtv. 80. § -ban foglaltaknak megfelelő tartalmú, a határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodást köt a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi 
Önkormányzattal. 
2. Figyelemmel az Njtv. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra a közgyűlés az együttműködési 
megállapodással, mint 3. függelékkel kiegészíti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét az együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 

Határidő:   2012. május 31. 
 

Melléklet a 93/2012. (V. 10.) MÖK határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
mely létrejött egyrészről: 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
képviseli: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
adószáma: 15728317-2-09 
pénzintézeti számlaszám: 10034002-00320683 
 
másrészről: 
 
Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: 
Nemzetiségi Önkormányzat)  
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
képviseli: Szilágyi Lászlóné, a közgyűlés elnöke 
adószáma: 15790910-1-09 
pénzintézeti számlaszám: 10034002-00323284 
 
(együttesen: Szerződő Felek) között az Alaptörvényben, valamint a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben biztosított nemzetiségi jogok érvényesítése érdekében a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az alábbi 
tartalommal: 
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A.) Általános rendelkezések 

 
I.  

Technikai és szakmai feltételek biztosítása 
 

1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatnak térítésmentesen egy 14 m2 
nagyságú irodahelyiséget bocsát rendelkezésére heti 2 munkanap időtartamra a Debrecen, 
Vármegyeháza u. 1/a. szám alatti épületben, a szükséges berendezési- és felszerelési 
tárgyakkal együtt.  

 
2. A Megyei Önkormányzat viseli az irodahelyiséghez, továbbá az irodahelyiség 

infrastruktúrájához kapcsolódó rezsi- és fenntartási költségeket. 
3. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzatot további működési feltételek - 

irodaszerek, ingyenes Internet csatlakozás - biztosításával segíti. 
4. A Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: 

Hivatal) közreműködésével biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 
működéséhez szükséges technikai feltételeket. 

5. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek 
megtartásához tanácskozó termet biztosít, ingyenes használattal. 

6. A Nemzetiségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, 
sokszorosítási, valamint a szakmai feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal 
útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket. A Hivatal e körben közreműködik: 
− a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési üléseinek előkészítésében, szervezésében, 
− a meghívók, előterjesztések összeállításában és kiküldésében, 
− a határozati javaslatok megfogalmazásában, a döntések végrehajtásához szükséges 

írásos intézkedések, levelek, dokumentumok, szerződések elkészítésében, 
sokszorosításában, továbbításában, 

− a közgyűlési és bizottsági jegyzőkönyvek elkészítésében, 
− igény esetén közreműködik döntéseik, szabályzataik előkészítésében, jogértelmezési 

kérdésekben. 
7. A megyei főjegyző, a megyei aljegyző, illetve az általuk megbízott köztisztviselő a 

Megyei Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Nemzetiségi 
Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 
 

II. 
Pénzügyi források 

1. A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a központosított 
állami, illetve a feladatalapú differenciált támogatáson felül – lehetőségei függvényében - 
évente pénzügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési 
rendeletében határozza meg. 

2. A Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelete 1/d. 
mellékletében a Nemzetiségi Önkormányzat részére 1 000 000 Ft támogatást állapított 
meg 2012. évre.  
A 2012. évi támogatási összeg átutalására egy összegben kerül sor, legkésőbb  
2012. június 15. napjáig. 
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3. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás 
felhasználásáról a tárgyévet követően minden év április 30-ig, a tárgyévi költségvetési 
beszámolójának megküldésével egyidejűleg írásos kimutatást készít. A Nemzetiségi 
Önkormányzat a kimutatást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás 
felhasználásának részletes ellenőrzésére.  

 
 

III.  
A közgyűlés munkájában való részvétel 

1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatot törvény alapján 
megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságok 
gyakorlását. 

2. Kikéri a Nemzetiségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt nemzetiséget e 
minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről. 

3. A nemzetiséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve 
véleményezési lehetőséget biztosít. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke állandó tanácskozási joggal vesz részt a 
szakbizottság ülésein. 

 
 

 
 

IV. 
Az együttműködés területei 

1. A Megyei Önkormányzat célja a feladatellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségeit 
figyelembe véve, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva – a Nemzetiségi 
Önkormányzattal közös érdekei érvényesítésének biztosítása. 

 
A Megyei Önkormányzat az együttműködés keretében: 

− segíti a Nemzetiségi Önkormányzat programjai, rendezvényei megismertetését és 
népszerűsítését, 

− a Megyei Önkormányzat honlapján lehetőséget biztosít a Nemzetiségi Önkormányzat által 
megjelentetni kívánt hírek, információk, nemzetiségi pályázatok, felhívások 
közzétételéhez, 

− támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában, 
− felterjesztés alapján évente egy alkalommal a Megye Napján „Hajdú-Bihar Megye 

Önkormányzatának Nemzetiségi-díját” adományozza azoknak, akik a megyében élő 
nemzetiségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi hagyományainak 
megőrzése, valamint a nemzetiségi jogok védelme és gyakorlása, az integrált nevelés-
oktatás elősegítése érdekében kimagasló munkát végeznek, 

− a nemzetiségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága figyelemmel kíséri a Nemzetiségi 
Önkormányzat munkáját, 

− a közgyűlés tagjai közül Nemzetiségek Tanácsnokát választ, aki feladatkörében eljárva: 
− figyelemmel kíséri a megyében élő nemzetiségek társadalmi helyzetét, jogaik 

érvényesülését, segíti a nemzetiségi közösségi lét fennmaradását, az önazonosság 
megőrzését, 

− koordinálja a nemzetiségek szervezeteivel kialakult együttműködés fejlesztését, 
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− javaslatot tesz a nemzetiségek helyzetének javítására irányuló döntések 
meghozatalára, közreműködik végrehajtásuk ellenőrzésében, 

− véleményezi a Nemzetiségi-díj adományozására vonatkozó javaslatokat. 
− a Nemzetiségi Önkormányzat által minden évben a nemzetiségek napja alkalmából 

rendezendő programok megszervezéséhez segítséget nyújt. 
 
2. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy: 
− a közgyűlési és bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 

15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek, 
− a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a 

nemzetiségekkel kapcsolatos előterjesztésekről megfelelő időben kialakítja álláspontját, és 
azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére, 

− folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi 
más nemzetiségi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását, 

− lehetőségei szerint bevonja az együttműködésbe a megyében működő települési 
nemzetiségi önkormányzatokat, nemzetiségi civil szervezeteket. 

B.) Különös rendelkezések 
 

I. 
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai 

 
1. A költségvetési koncepció elkészítése 

1. A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a megyei főjegyző és a 
Közgazdasági Osztály vezetője a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének elnökével 
(továbbiakban: elnök) áttekinti a Nemzetiségi Önkormányzat következő költségvetési évre 
vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható állami támogatás összege mellett 
tájékoztatást ad a Nemzetiségi Önkormányzat számára várható éves megyei 
önkormányzati támogatásról. 

2. A költségvetési koncepció tervezetét a Közgazdasági Osztály vezetője készíti el az 
elnökkel történt egyeztetések alapján. 

3. Az elnök a megyei főjegyzővel egyeztetett költségvetési információkról tájékoztatja a 
Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlését, majd november 30. napjáig benyújtja a 
közgyűlésnek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót. 

 
2. A költségvetési határozat-tervezet elkészítése 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséről a költségvetési törvényből adódó részletes 
információk megismerése után a megyei főjegyző és a Közgazdasági Osztály vezetője 
folytat egyeztetést az elnökkel, melynek keretében rendelkezésre bocsátja a költségvetés 
tervezéséhez szükséges adatokat. 

2. A Közgazdasági Osztály vezetője készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, melyet 
az elnök terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése elé. 

3. Az elnök a költségvetési határozat tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény 
kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének. 

 
3. Költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a 
Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetését közgyűlési döntéssel megváltoztathatja. 
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4. Költségvetési információszolgáltatás rendje 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat – a Közgazdasági Osztály vezetője által összeállított, 

tartalmi és formai szempontból ellenőrzött – költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat 
a közgyűlés elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Hivatal 
közreműködésével a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához 
(továbbiakban: MÁK) nyújtja be. 

2. Az információszolgáltatásról a Közgazdasági Osztály vezetője gondoskodik. 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, számviteli, nyilvántartási és 
beszámolási feladatok ellátásáról a Hivatal gondoskodik.  

4. A Közgazdasági Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat időközi költségvetési jelentését a 
költségvetési év első három hónapjáról április 20-ig, a költségvetési év első hat hónapjáról 
július 20-ig, a költségvetési év első kilenc hónapjáról október 20-ig, a költségvetési év 
tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő január 20-ig küldi meg a MÁK részére. 

 
5. A Közgazdasági Osztály a Nemzetiségi Önkormányzat időközi mérlegjelentését az 

eszközök és források alakulásáról, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból 
vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból negyedévenként a tárgynegyedévet követő 
hónap 25. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést a tárgynegyedévet 
követő negyven napon belül, az éves jelentést az éves költségvetési beszámoló 
benyújtásának határidejével megegyezően nyújtja be a MÁK felé. 

6. Az időközi költségvetési mérlegjelentés éves elszámolására vonatkozóan a költségvetési 
évet követő év július 15-ig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a költségvetési 
évet követő év november 15-ig a részesedések és a részesedések utáni osztalékok 
alakulására vonatkozó adatszolgáltatást a Közgazdasági Osztály juttatja el a MÁK -nak. 

7. Az adóbevallás elkészítése és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé történő 
benyújtása a Közgazdasági Osztály feladata. 

 
5. Beszámoltatási kötelezettség teljesítésének rendje 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat a féléves és éves beszámolójáról a MÁK által 
meghatározott időpontban a Hivatal közreműködésével szolgáltat adatot.  

2. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor 
írásban tájékoztatja a közgyűlést. A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenlegek 
alakulását. 

3. A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az 
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes 
szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. 

4. A Közgazdasági Osztály vezetője által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az 
elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a közgyűlés elé. 
A közgyűlés a zárszámadásról határozatot hoz. 

5. A zárszámadási határozat előterjesztésekor a közgyűlés részére a következő mérlegeket és 
kimutatásokat kell bemutatni: 

- a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 
- előirányzat felhasználási tervét (pénzeszköz felhasználás kimutatása), 
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, 
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- a Nemzetiségi Önkormányzat adósság állományát lejárat, a Stabilitási törvény  
3. §-a szerinti adósságokat keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú 
kötelezettségek szerinti bontásban, 

- vagyonkimutatást. 
 

6. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 
A Nemzetségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Hivatal látja el. 
 

7. Nyilvántartásba vétel lebonyolításának rendje 
1. A Nemzetiségi Önkormányzat az elnök javaslatára határozatban dönt a számlavezető 

meghatározásáról. A számlavezető megválasztásáról hozott döntésről a MÁK-ot a 
változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően a Közgazdasági Osztály 
értesíti. 

 
2. A MÁK nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Nemzetiségi Önkormányzatról. A 

Nemzetiségi Önkormányzat a Jogi és Koordinációs Osztály útján a törzskönyvi adat 
módosítását változás bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat 
csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon 
belül bejelenti a MÁK részére. 

3. A Közgazdasági Osztály a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával 
egyidejűleg kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz 
történő bejelentkezési kötelezettségét. 

 
8. A kötelezettségvállalás rendje, pénzügyi ellenjegyzés 

1. A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása 
során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni kizárólag az elnök vagy az általa 
írásban meghatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. 

2. Kötelezettségvállalás csak írásban, pénzügyi ellenjegyzést követően, a pénzügyi teljesítés 
esedékességét megelőzően történhet. 

3. Pénzügyi ellenjegyzésre a Közgazdasági Osztály vezetője vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy jogosult. 

4. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződni arról, hogy a szabad előirányzat 
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

5. Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal rendelkező 
személyekről készült kimutatást a megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza. 

 
9. Utalványozás 

1. A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott 
Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. 

2. Utalványozásra a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést 
követően kerülhet sor. 

 
10. Szakmai teljesítés 

A teljesítés igazolására jogosult személyt az elnök írásban jelöli ki. 
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11. Érvényesítés 

Az érvényesítést a teljesítés igazolását követően a Hivatal érvényesítési feladatával írásban 
megbízott munkatárs végzi. 
 

12. A Nemzetiségi Önkormányzat számlái 
A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát a MÁK-nál köteles bonyolítani. 
 

13. Pénzellátás 
1. 2012. évben a Nemzetiségi Önkormányzat részére a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. mellékletének IX. fejezetében 
meghatározott költségvetési támogatásokat a 2011. december 31. napján hatályos 
szabályok szerint kell igényelni és folyósítani.  

 
2. 2012. évben a megyei önkormányzat számlájára érkezik a Nemzetiségi Önkormányzat 

általános működési támogatása. A megyei önkormányzat a költségvetési támogatás 
Nemzetiségi Önkormányzatot megillető, a nettósítás során csökkentett összegét a fizetési 
számláján történő jóváírástól számított öt munkanapon belül továbbutalja a Nemzetiségi 
Önkormányzat önálló fizetési számlájára. 

3. A Nemzetiségi Önkormányzat saját házipénztárral rendelkezik.  
4. Készpénz a házipénztáron keresztül akkor fizethető ki, ha a Nemzetiségi Önkormányzati 

képviselő a fizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) 
bemutatja és szándékát a felvételt megelőzően 2 munkanappal előtte a Közgazdasági 
Osztály vezetőjének jelzi. 

 
14. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

1. A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti. 
2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylat, szerződés, 

bankkivonat, számla, stb.) az elnök vagy az e feladattal megbízott képviselő, köteles 
minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a Közgazdasági Osztály vezetőjének átadni. 

3. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok 
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezőségéért az elnök a felelős. 

4. A Nemzetiségi Önkormányzat használatában álló vagyontárgyakról a Hivatal vezet 
nyilvántartást, az adatszolgáltatási kötelezettség az elnököt terheli. 

5. A leltározáshoz, selejtezéshez szükséges, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező 
változásokra vonatkozó információt az elnök szolgáltatja a Közgazdasági Osztály 
vezetőjének. 

 
15. Összeférhetetlenség 

1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. 

2. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés-
igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet a 
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. 
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3. A Nemzetiségi Önkormányzat, mint kötelezettséget vállaló szerv, a kötelezettség 
vállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra 
jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatban foglaltak szerint 
naprakész nyilvántartást vezet. 

 
II. 

Működési feltételek biztosításának részletszabályai 
 

1. A megyei önkormányzat a jelen megállapodás A./1./1. pontjában meghatározott 
irodahelyiség használatához kapcsolódóan a Nemzetiségi Önkormányzat részére 
térítésmentesen biztosítja: 

− a távhő-, villamosenergia-, víz-, hulladékszállítást, a porta-, az őrzés-, és a takarítás 
szolgáltatást, 

− 1 darab számítógép konfigurációt Internet csatlakozással, 
− az önkormányzati működéssel összefüggő irodaszereket évi bruttó 20.000 Ft 

keretösszegig. 
2. A használatra átadott vagyontárgyak tételes felsorolását jelen megállapodás  

2. számú függeléke tartalmazza. 
3. A megyei önkormányzat a postai szolgáltatás, kézbesítés, sokszorosítás, fénymásolás 

ingyenes igénybevételét a Hivatalon keresztül biztosítja. 
4. A Nemzetiségi Önkormányzat a használatba vett helyiségeket és eszközöket csak 

alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat 
rendeltetésszerűen, a jó gazda gondosságával köteles kezelni. Betartja az irodaház 
üzemeltetési rendjét, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat megtéríti, a 
használat jogát harmadik személynek nem engedheti át. 

 
 

III. 
Egyéb rendelkezések 

1. Jelen megállapodás a Megyei Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat 
Közgyűlésének jóváhagyását követően, 2012. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg 
hatályát veszti a 291/2007. (X. 26.) MÖK határozattal elfogadott együttműködési 
megállapodás. 

2. Az együttműködési megállapodást a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
…/2012. (V. 10.) MÖK határozatával, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi 
Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a ../2012. (V. __.) CTNÖ határozatával fogadta 
el. 

3. Jelen megállapodást szerződő felek határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat 
megbízatásának idejére kötik, tartalmát minden év január 31. napjáig, általános vagy 
időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felülvizsgálják és szükség 
szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek. 

 
Debrecen, 2012. június 1. 
 

Szilágyi Lászlóné 
a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

Bodó Sándor 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke 
 
Ellenjegyzés: 
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1. számú függelék 
 
 
 

Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogosultsággal 
rendelkezők 

 
 
Kötelezettségvállalásra jogosult:  
Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére 
jogosult: 

 

Utalványozási - egyben a Nemzetiségi 
Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési 
- jogosultsággal rendelkezők 

 
 

Ellenjegyzési - egyben a Nemzetiségi 
Önkormányzat bankszámlája feletti rendelkezési 
- jogosultsággal rendelkezők: 

 

Utalványozásra jogosult:  
 
 
 

2. számú függelék 
 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes 
használatába adott vagyontárgyak 
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94/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében szereplő - a megyében 
működő társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködésről szóló - önként vállalt 
feladatára figyelemmel, egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat és a Munkanélkülieket 
Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége között a határozat mellékletét 
képező együttműködési szándéknyilatkozat kerüljön aláírásra.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 10. 
 
 

Melléklet a 94/2012. (V. 10.) MÖK határozathoz 
 

Együttműködési szándéknyilatkozat 
 

amely létrejött egyrészről a Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi 
Szövetsége (továbbiakban pályázó), másrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban 
együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint: 
 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, 
hogy a Civil Információs Centrum címpályázat nyertese (jelen szerződésben: pályázó) a 
partner számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, 
illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 

2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a 
pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros 
együttműködésben valósítja meg. 

3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen 
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a 
projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják: 
 
A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 
A Hajdú-Bihar megyei civil szervezetek számára szóló tevékenységek (tanácsadás biztosítása, 
információs és infokommunikációs szolgáltatások biztosítása, civil szervezetek informálására szolgáló 
saját CIC honlap üzemeltetése, képzési és egyéb szolgáltatások szervezése) maradéktalan 
megvalósítása, mely elősegíti az önkormányzat hatáskörében lévő civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának megerősítését.  
 
A partner által vállalt konkrét feladatok: 

- Közreműködés a Partnerség Információs Napok szervezésében. 
- Közreműködés az kistérségben való CIC megjelenés (tanácsadások szervezése és információs 

napok lebonyolítása) érdekében. 
- Adatszolgáltatás biztosítása a Civil szervezeti adatbázis kialakításához és naprakész 

aktualizálásához. 
- Információ szolgáltatás az önkormányzati civil referensek adatbázisának kialakításához és 

aktualizálásához. 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 
 

 92 

5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a 
jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását 
saját eszközeikkel is biztosítják. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták. 
Debrecen, 2012. május..  
 
    a partner képviselője                                                              a pályázó képviselője 
 
 
 
95/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében szereplő - a megyében működő társadalmi és 
civil szervezetekkel való együttműködésről szóló - önként vállalt feladatára figyelemmel, 
egyetért azzal, hogy a megyei önkormányzat és a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület között a 
határozat mellékletét képező együttműködési szándéknyilatkozat kerüljön aláírásra.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 10. 
 
 

Melléklet a 95/2012. (V. 10.) MÖK határozathoz 
 

Együttműködési szándéknyilatkozat 
 

amely létrejött egyrészről a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület (továbbiakban pályázó), 
másrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban együttműködő partner) 
között a mai napon és az alábbiak szerint: 

A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 
abban, hogy a Civil Információs Centrum címpályázat nyertese (jelen szerződésben: 
pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált 
szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 

Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a 
pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros 
együttműködésben valósítja meg. 

Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen 
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, 
hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat 
vállalják: 

A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 
Tanácsadások (jogi, pénzügyi, pályázati, társadalmi felelősségvállalással 

kapcsolatban, forrásteremtési, számítógép-kezelési és informatikai, magyar-
külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése). 

Információs szolgáltatások (Partnerség Információs Nap szervezése, kistérségben 
való megjelenés, ügyfél adatbázis működtetése). 
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Infokommunikációs szolgáltatások (elektronikus hírlevél). 
Saját honlapon CIC információk létrehozása (GYIK, információs tartalmak, 

hírek közzététele). 
Képzési és egyéb szolgáltatások (civil szférát érintő képzések, CIC partneri 

hálózati kiépítése, civil szolgáltatókkal való együttműködés). 
 
A partner által vállalt konkrét feladatok: 

Tanácsadásokban való közreműködés felkérés alapján. 
Információs szolgáltatásokban való bekapcsolódás együttműködő szervezőpartnerként 

és a rendezvény előadóiként, résztvevőiként. 
Infokommunikációs szolgáltatások igénybe vétele, ezekhez információk nyújtása. 
Képzésekben oktatás, munkatársaik részére részvételi lehetőség biztosítása érdeklődés 

esetén. 
Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a 

jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos 
fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

 
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
aláírták. 
 
Debrecen, 2012. május.. 
     
a partner képviselője                   a pályázó képviselője 
 
 
96/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 286/2003. (XI. 26.) MÖH határozatával 
elfogadott, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíjának pályázati feltételeiről és 
odaítéléséről szóló Szabályzatát módosítja és egységes szerkezetben a következők szerint 
fogadja el: 

SZABÁLYZAT 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíjának  

pályázati feltételeiről és odaítélésének szabályairól 
 

I. Sportösztöndíj adományozásának feltételei 
 
Támogatásban részesíthető az a pályázó, aki Hajdú-Bihar megyei székhelyű felsőoktatási 
intézményben nappali vagy levelező tagozaton, vagy Hajdú-Bihar megyén kívüli felsőoktatási 
intézményben levelező tagozaton tanulmányokat folytat, magyar állampolgárságú,  
Hajdú-Bihar megyei érvényes lakcímmel rendelkezik és Hajdú-Bihar megyei sportegyesület 
leigazolt sportolója.  
A pályázat elnyerésének további feltétele, hogy a pályázó sporteredményeiben, valamint 
tanulmányi eredményeiben a következő feltételeknek megfeleljen: 

a) Sportteljesítmény: olimpiai sportágban az országos sportági szakszövetség által igazolt 
legalább I. osztályú minősítésű sportoló. 

b) Tanulmányi eredmény: 3,51 vagy annál magasabb tanulmányi átlag. 
 



11/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 
 

 94 

II. A pályázati eljárás szabályai 
 
A pályázatok kiírására az éves költségvetés elfogadását követően kerül sor. A pályázatokat 
egyénileg kell benyújtani.  
A pályázathoz csatolni kell: 

- az országos sportági szakszövetség minősítő igazolását, 
- a pályázat benyújtását megelőző két év sporteredményeit igazoló dokumentumokat, 
- a felsőoktatási intézmény által kiadott hallgatói jogviszony igazolást, 
- az utolsó lezárt félévet tanúsító leckekönyv másolatát. 
 
A tanulmányi eredmény igazolása nem vonatkozik a tanulmányaikat megkezdő pályázókra. 
A pályázónak csak akkor kell újabb pályázatot benyújtania, ha korábban megszűnt a 
támogatás. 
 
III. A Sportösztöndíj odaítélésének szabályai 
 
1. A Sportösztöndíjról való döntés rendje 
 
A Sportösztöndíjat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése adományozza. minden 
év márciusában. A közgyűlés döntését a munkacsoport készíti elő.  
 
A pályázat kiírásáról a megyei közgyűlés elnöke gondoskodik. A munkacsoport feladata a 
benyújtott pályázatok értékelése pályázat kiírása, összegyűjtése, a pályázati feltételeknek való 
megfelelés ellenőrzése, a közgyűlési döntés előkészítése, félévi (februári) és a tanév végi 
(júliusi) (szeptemberi) ellenőrzés. A feltételek nem teljesülése esetén a támogatás 
megszűnésének megállapítása. 
Amennyiben több pályázó is megfelel a pályázati feltételeknek, közöttük a sorrendet az adott 
évben elért nemzetközi sporteredmény, majd az elért tanulmányi átlag alapján kell 
meghatározni. 
 
2. A Munkacsoport tagjai 
 

− A munkacsoport vezetője: a sport feladatokért felelős közgyűlési alelnök 
− A munkacsoport tagjai:  

− a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és     
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke, 

− az  önkormányzat hivatala Jogi és Koordinációs Osztály vezetője. 
 
3. A Sportösztöndíj finanszírozási rendje 
 
A megyei közgyűlés az éves költségvetés 3/c 1/d. mellékletében határozza meg a 
Sportösztöndíj adományozásához felhasználható előirányzat összegét.  
 
A támogatottak számára és a támogatás egységes mértékére a beérkezett pályázatok 
figyelembe vételével a munkacsoport tesz javaslatot. figyelemmel arra, hogy az odaítélt 
pályázati összeg mértéke mindig legyen összhangban a pályázat kiírójának céljával. A 
kifizetésre évente két alkalommal, A Sportösztöndíj első félévre járó összege az odaítélést 
követő hónapban, a második félévre járó összege a munkacsoport ellenőrzését követően 
szeptemberben kerül kifizetésre. 
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Az előirányzat maradvány összegének felhasználására a munkacsoport tesz javaslatot.  
 
4. A Sportösztöndíj folyósításának időtartama 
 
Minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig. Az ösztöndíj többször is 
elnyerhető. illetve automatikusan folyósítható, legfeljebb a képzési idő végéig a feltételek 
teljesülése esetén.  
 
IV. Egyéb rendelkezések 
 
A határidőn túl beérkezett, formailag hibás pályázatokat a munkacsoport nem értékeli. A 
munkacsoport különös méltánylást érdemlő esetekben - a folyósítás megszűnésének 
megállapításakor - a pályázati feltételeknek való megfeleléstől eltekinthet. 
 
V. Záró rendelkezések 
 
Ez a szabályzat 2012. május 10. napján lép hatályba. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 15. 
 
 
 
97/2012. (V. 10.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes állami tulajdonban lévő 
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény  
40. § (7) bekezdése alapján a Komádi Város Önkormányzatának tulajdonát képező  
913 hrsz-ú, 7488 négyzetméter területnagyságú, beépítetlen területként nyilvántartott, 
valamint a 936 hrsz-ú, 1079 négyzetméter területnagyságú, lakóház, udvarként nyilvántartott 
ingatlanokat terhelő, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot megillető határozatlan 
időtartamú használat jogáról térítésmentesen lemond.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét a használat jogának törlésével összefüggő intézkedések 
megtételére, valamint felhatalmazza a változás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. május 31. 
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98/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
1. A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése 
alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
66/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 67/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 68/2012. (V. 10.) MÖK 
határozat, 69/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 70/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 72/2012. (V. 
10.) MÖK határozat, 75/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 76/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 
77/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 78/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 79/2012. (V. 10.) MÖK 
határozat, 80/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 81/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 82/2012. (V. 
10.) MÖK határozat, 83/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 84/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 
85/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 86/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 87/2012. (V. 10.) MÖK 
határozat, 88/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 89/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 90/2012. (V. 
10.) MÖK határozat, 91/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 92/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 
93/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 94/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 95/2012. (V. 10.) MÖK 
határozat, 96/2012. (V. 10.) MÖK határozat, 97/2012. (V. 10.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 

Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző 
Határidő:    2012. június 29. 
 
99/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. június 29-ei ülése napirendjét a 
következők szerint fogadja el: 
 
1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást előidéző 

okokról, a szükséges tennivalókról  
 
2. Előterjesztés a megyei önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására, 

ingatlanokat érintő döntésekre, valamint alapítványok támogatására 
 
3. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
 
4. Előterjesztés gazdasági társaságokat, valamint alapítványt érintő döntésekre  
 
5. Előterjesztés területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre, valamint delegálásra  

 
6. Tájékoztató az Észak-Alföldi operatív program végrehajtásának alakulásáról 
 
7. Előterjesztés sportösztöndíj adományozására 
 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:    2012. június 29. 
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100/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által készített, 
a megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2011. évi tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei tiszti főorvost tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 10. 
 
 
101/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 27. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kezdeményezi a Magyar Állam 
tulajdonát képező debreceni 9277/A/19 hrsz-ú, 401 négyzetméter területnagyságú, Debrecen, 
Piac utca 71. alatt található ingatlan, valamint a debreceni 9711/9 hrsz-ú, 759 négyzetméter 
területnagyságú, Debrecen, Vármegyeháza 1/A. alatti ingatlan földszinti részén elhelyezkedő 
egy db 13,33 négyzetméter, valamint egy db 14,11 négyzetméter irodahelyiség 
vagyonkezelésbe vételét. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a vagyonkezelésbe vételhez szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:  2012. július 15., az MNV Zrt. felé történő kezdeményezésre  
 
 
102/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a következő 
alapítványoknak biztosít támogatást: 
 

 Az alapítvány neve Támogatási 
összeg (Ft) Támogatási cél Támogatás 

fedezete 

1.  Fehér Bot Alapítvány 50.000 A Fehérbot Napja 

Jogi, Ügyrendi és 
Társadalmi 
Kapcsolatok 

Bizottsága kerete 

2.  Mentál Szanatórium 
Alapítvány 50 000 

Hídünnep-
Hortobágyon 

(pszichiátriai betegek 
részére) 

ua. 

3.  
Bocskaikert Jövőjéért és 

Felemelkedéséért 
Alapítvány 

70 000 „Lábom termett a 
táncra” ua. 
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 Az alapítvány neve Támogatási 
összeg (Ft) Támogatási cél Támogatás 

fedezete 

4.  Zsákai Általános Iskoláért 
Alapítvány 50 000 Értékek útján ua. 

5.  „Oázis Alapítvány” 50 000 Dancs József emléknap 
Bihardancsházán ua. 

6.  

Gerzsenyi István 
Emlékalapítvány a Zsákai 

Református 
Egyházközösségért 

50 000 „Krisztus a jövő együtt 
követjük őt” ua. 

 
A közgyűlés felkéri elnökét a támogatási szerződések előkészítésére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15., a támogatási szerződések előkészítésére 
 
 
103/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 
és az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács – a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény 28. §-ában meghatározottak szerinti – jogutódja az: 
− ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.,  
− INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.,  
− Észak-Alföldi Regionális Agrár- és Élelmiszer Innovációs Nonprofit Kft., valamint 
− InnoRIK Észak-Alföldi Regionális Ipari Innovációs és Technológiatranszfer Központ 

Nonprofit Kft.  
2011. évi beszámolóit, valamint 2012. évi üzleti terveit az előterjesztés mellékletei szerinti 
tartalommal tudomásul veszi.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje meg a társaságok ügyvezetői, valamint 
az egyes üzletrészek közös képviselői részére. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:    2012. július 15. 
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104/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
(továbbiakban: ÉARFT) – a területfejlesztésről és területrendezésről szóló  
1996. évi XXI. törvény 28. §-ában meghatározottak szerinti – jogutódja egyetért azzal, hogy: 

− Az átláthatóbb és egyszerűbb tulajdonosi struktúra kialakítása érdekében, a  
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat ENEREA Észak-Alföldi 
Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft-ben meglévő 4 000 EFt névértékű közös 
tulajdonú üzletrésze, valamint az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és 
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-ben meglévő 800 EFt névértékű közös tulajdonú 
üzletrésze a tulajdonos társak között - a gazdasági társaságokról szóló  
2006. évi IV. törvény 114. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a megyék - 
KSH honlapján szereplő - 2011. évi lakosságszáma arányában kerüljön megosztásra. 

− Az ÉARFT-nek az Észak-Alföldi Regionális Agrár- és Élelmiszer Innovációs 
Nonprofit Kft- ben, az InnoRIK Észak-Alföldi Regionális Ipari Innovációs és 
Technológiatranszfer Központ Nonprofit Kft-ben, és az INNOTERM Nonprofit Kft-
ben meglévő 100-100 EFt névértékű üzletrésze kerüljön az érintett megyei 
önkormányzatok közös tulajdonába azzal, hogy az üzletrészeken belüli tulajdoni 
arányok lakosságarányosan kerüljenek megosztásra. 

− Az Észak-Alföldi Regionális Agrár- és Élelmiszer Innovációs Nonprofit Kft., az 
InnoRIK Észak-Alföldi Regionális Ipari Innovációs és Technológiatranszfer Központ 
Nonprofit Kft., valamint az INNOTERM Nonprofit Kft. jogutód nélkül 
megszüntetésre kerüljön.  

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje meg a társtulajdonos megyei 
önkormányzatoknak, a társaságok ügyvezetőinek, valamint az egyes üzletrészek közös 
képviselőinek. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:    2012. július 15. 
 
 
105/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 
 
A közgyűlés a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes 
egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) 
bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel a megyei önkormányzat Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdésében szereplő 
feladatainak, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
11. § és 13. § szerinti feladatainak a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
alapító okiratában szereplő feladatokkal való tartalmi kapcsolatára, kezdeményezi az 
alapítvány alapítói jogainak Magyar Államtól történő visszavételét.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról tájékoztassa az alapítványt, egyben a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé 
tegyen kezdeményezést az alapítvány alapítói jogának visszavétele érdekében.  
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:    2012. július 15. 
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106/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A közgyűlés az 5. számú, a területfejlesztési feladatokat érintő döntésekre, valamint 
delegálásról szóló előterjesztés I-XVIII. határozati javaslatairól egyben szavaz. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő: 2012. június 29. 
 
 
107/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Szenvedélybetegek rehabilitációs intézete" tárgyban a Forrás 
Lelki Segítők Egyesületével kötött TTFC/EA/0900058/2003. számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt kötelezettségeket a 
kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
108/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Wesselényi u. útépítés" tárgyban Biharkeresztes Városával 
kötött TTFC/EA/0900014/2003. számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és 
karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) 
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. május 8. napján tartott ellenőrzés záró-
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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109/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Terményfeltáró Kft. telephelyének gázellátása 
Püspökladányban" tárgyban a Terményfeltáró Kft-vel kötött TTFC/EA/0900054/2003. számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 
10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) 
Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. május 8. napján tartott 
ellenőrzés záró-ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
110/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Szerep, Mikes K. u. szilárd burkolattal való ellátása tárgyban 
Szerep Község Önkormányzatával  kötött TTFC/EA/0900010/2003. számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év 
fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. 
rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. május 9. napján tartott 
ellenőrzés záró-ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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111/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Hortobágy, Gulyás u, Mátai u., Névtelen u. útépítési, 
aszfaltozási munkái" tárgyban Hortobágy Község Önkormányzatával kötött 
TTFC/EA/0900042/2003. számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási 
szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és karbantartási 
kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre 
csökkentette, így a 2012. május 14. napján tartott ellenőrzés záró-ellenőrzésnek minősül, és a 
vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
112/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Útépítés beruházás/Egyek-Telekháza Zalka M. út" tárgyban 
Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900002/2003. számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év 
fenntartási, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. 
rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. május 14. napján tartott 
ellenőrzés záró-ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
113/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Szennyvíz beruházás III. ütem" tárgyban Egyek Nagyközség 
Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900047/2003. számú támogatási szerződés lezárásához, 
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év fenntartási, szolgáltatási és 
karbantartási kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) 
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bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. május 14. napján tartott ellenőrzés záró-
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
114/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Püspökladány déli városrész bővítés, Petri telepi városrész I. 
ütem és a Petőfi-Árpád utcák által határolt terület szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" 
tárgyban Püspökladány Város Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900044/2003. számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután  a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 
10 év működtetési  kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) 
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. június 4. napján tartott ellenőrzés záró-
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
115/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a 2003. évi Térség- és településfelzárkóztatási előirányzat 
(TTFC) keretéből támogatott "Torony utcai szilárd burkolatú útépítés" tárgyban Sáp Község 
Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900046/2003. számú támogatási szerződés lezárásához, 
miután  a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év működtetési  kötelezettséget 
a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 
2012. június 4. napján tartott ellenőrzés záró-ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség 
teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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116/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a "Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep 
építése" tárgyban Nyíracsád Községi Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900060/2003. 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében 
vállalt 10 év működtetési kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § 
(10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. június 4. napján tartott ellenőrzés záró-
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
117/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a "Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep 
építése" tárgyban Fülöp Község Önkormányzatával kötött TTFC/EA/0900007/2003. számú 
támogatási szerződés lezárásához, miután  a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 
10 év működtetési  kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) 
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. május 30. napján tartott ellenőrzés záró-
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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118/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a "Jókai u. útépítés" tárgyban Magyarhomorog Községi 
Önkormányzattal kötött TTFC/EA/0900052/2003. számú támogatási szerződés lezárásához, 
miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év működtetési kötelezettséget a 
hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 
2012. május 21. napján tartott ellenőrzés záró-ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség 
teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
119/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a "Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése"tárgyban 
Körösszegapáti Községi Önkormányzattal kötött TTFC/EA/0900001/2003. számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év 
működtetési kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) 
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2012. május 21. napján tartott ellenőrzés záró-
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
120/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004. 
évi keretéből támogatott "Létavértes Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint Falugazdászi Iroda kialakítása Polgármesteri Hivatal bővítésével" tárgyban 
Létavértes Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatallal kötött TRFC/EA/0900011/2004. 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében 
vállalt 10 év működtetési kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § 
(10) bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2010. október 29. napján tartott ellenőrzés záró-
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
121/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2004. 
évi keretéből támogatott "Nyíracsád, Szatmári u. 8. Általános Iskola felújítása" tárgyban 
Nyíracsád Községi Önkormányzattal kötött TRFC/EA/0900006/2004. számú támogatási 
szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 10 év 
működtetési kötelezettséget a hatályos 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (10) 
bekezdése 5 évre csökkentette, így a 2010. augusztus 31. napján tartott ellenőrzés záró-
ellenőrzésnek minősül, és a vállalt kötelezettség teljesült. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
122/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "A Hungarospa hajdúszoboszlói strand kiegészítő szolgáltatásainak 
bővítése, egyedi arculatának további alakítása" tárgyban a Hungarospa Hajdúszoboszlói 
Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött TRFC/EA/t/0900004/2006 számú támogatási szerződés 
lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt kötelezettségeket a 
kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 
 
Fentiek alapján a támogatási szerződés 4/A. számú mellékletében, a 2007. szeptember 12. 
napján kelt, K-43212/1317/2006. ügyszámú, 93966 MOKK azonosító számú ingójelzálog-
szerződésben szereplő ingóságokra az Országos Területfejlesztési Hivatal (1015 Budapest, 
Hattyú u. 14.) javára bejegyzett 4.563.000 Ft értékű jelzálogjog – amelyet a 2007. december 
4-én kelt, K-43212/2129/2007. ügyszámú, 93966 MOKK azonosító számú ingójelzálog-
szerződéssel módosítottak – ranghely-fenntartás nélkül törölhető. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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123/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2006. 
évi keretéből támogatott "Üzemcsarnok felújítás és faipari gépbeszerzés" tárgyban az  
SZ-TOMASZ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött TRFC/EA/t/0900047/2006. 
számú támogatási szerződés lezárásához, miután a támogatási szerződés 1. sz. mellékletében 
vállalt kötelezettségeket a kedvezményezett maradéktalanul teljesítette. 
 
Fentiek alapján a támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében, a 2007. október 8. napján 
kelt ingatlanjelzálog-szerződésben szereplő Nyíradony külterület Hrsz.: 0370/37, valamint 
Nyíradony külterület Hrsz.: 0370/33 ingatlanokra az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2.-4.) javára bejegyzett 10.000.000,- Ft értékű 
jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
124/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28. § szerinti jogutódja hozzájárul a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 2008. 
évi keretéből támogatott "Mezőgazdasággal, környezetvédelemmel, takarmányozással 
összefüggő vizsgáló-laboratórium kialakítása Kabán" tárgyban a Sárréti Agro Labor Kft.-vel 
kötött TRFC/EA/ba/0900005/2008. számú támogatási szerződés lezárásához, miután a 
támogatási szerződés 1. sz. mellékletében vállalt 2 év többletfoglalkoztatási kötelezettséget 
teljesítette, valamint a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése alapján a 
fenntartási kötelezettség időtartama megegyezik a (7) és (9) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek időtartamával, ezért a fenntartási kötelezettség teljesült. 
 
A 2012. június 6. napján tartott ellenőrzés záró-ellenőrzésnek minősül, és a vállalt 
kötelezettségek teljesültek. 
Fentiek alapján a támogatási szerződés 4/a. számú mellékletében, a 2008. december 9. napján 
kelt ingatlanjelzálog-szerződésben szereplő Debrecen, Kar u.1-5.  Hrsz.: 7853/1/A/35.  
ingatlanra, a Debrecen, Nagy Lajos király tér 1-5.  Hrsz.: 21644/A/116. ingatlanra, valamint 
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 29. Hrsz.: 6136 ingatlanra a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.) javára bejegyzett 11.745.504 Ft értékű 
jelzálogjog ranghely-fenntartás nélkül törölhető. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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125/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény  
28. § szerinti jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Terület- és 
régiófejlesztési (TRFC) célelőirányzat 2005. évi keretéből Téglás Város Önkormányzata 
(továbbiakban: Támogatott) részére, a „Téglás, Fényes u. 2-8. sz. alatti II. Rákóczi Ferenc 
általános és művészeti iskola felújítása” tárgyú fejlesztés megvalósítására 
TRFC/EA/t/0900037/2005 számon megkötésre került támogatási szerződése ügyében – a 
Támogatott kérelmére – hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztés helyszínét képező II. Rákóczi 
Ferenc Általános és Művészeti Iskola Téglás, Fényes u. 2-8. sz. alatt található épületét  
2012. szeptember 1-jétől – a támogatott és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
között megkötésre kerülő közoktatási megállapodásban a támogatott a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy használatába adja és azt a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy üzemeltesse.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen döntését a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személynek a határozat mellékletét képező nyilatkozata alapján hozta meg. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét, valamint Téglás Város Önkormányzata 
Polgármesterét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
 
 
 
 

a 125/2012. (VI. 29.) határozat melléklete 
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126/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
28.§ szerinti jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a leghátrányosabb 
helyzetű kistérségek felzárkóztatási támogatása (LEKI) előirányzat 2007. évi keretéből Téglás 
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogatott) részére, a „II. Rákóczi Ferenc Általános 
és Művészeti Iskola Úttörő utcai 44 éves épületének rekonstrukciója” tárgyú fejlesztés 
megvalósítására 090003507L. számon megkötésre került támogatási szerződése ügyében – a 
Támogatott kérelmére – hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztés helyszínét képező II. Rákóczi 
Ferenc Általános és Művészeti Iskola Téglás, Úttörő u. 15. alatt található épületét 2012. 
szeptember 1-jétől a Támogatott és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között 
megkötésre kerülő közoktatási megállapodásban a Támogatott a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy használatába adja és azt a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személy üzemeltesse.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen döntését a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személynek a határozat mellékletét képező nyilatkozata alapján hozta meg. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét, valamint Téglás Város Önkormányzata 
Polgármesterét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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a 126/2012. (VI. 29.) határozat melléklete  
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127/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény  
28. § szerinti jogutódja, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Térség- és 
településfelzárkózatási (TTFC) célelőirányzat 2003. évi keretéből az Ipolymente Régió 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Támogatott) részére, „Apartman ház 
bővítése” tárgyú fejlesztés megvalósítására TTFC/EA/0900003/2003. számon megkötésre 
került támogatási szerződéssel összefüggésben hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatott a 
részéről a részletfizetési kérelem beérkezésének napjáig (2012. június 11.) fennálló összesen 
11.817.114 Ft tartozását, melyből: 
- a tőke:         5.013.000 Ft, 
- a kamat:         6.717.514 Ft, 
- a kifizetett, végrehajtási eljárás elrendelésével járó végrehajtási  

költség-előleg:             80.000 Ft, 
- a földhivatali eljárás díja:              6.600 Ft 
2012. augusztus 15. napjától kezdődően 36 havi részletben fizesse meg. 
 
Az első részlet esedékessége:      2012. augusztus 15. 
Az első részlet összege:      328.259 Ft 
 
A fennmaradó részletek 2012. szeptember 15. napjától 2015. július 15. napjáig minden hónap 
15. napjáig esedékesek. A részletek összege: 328.253 Ft/hó. 
 
A határidőben történő teljesítés időtartama alatt a végrehajtási eljárás szüneteltetésre kerül. A 
késedelem időtartamára a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése szerinti 
késedelmi kamat kerül felszámításra. 60 napon túli késedelem esetén a végrehajtási eljárás 
további folytatásának kezdeményezésére kerül sor. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés határozatáról az Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség NKft. ügyvezetőjét, valamint az Ipolymente Régió Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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128/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény 13. §-a alapján a 73/2012. (V. 10.) MÖK határozatának 
végrehajtásához kapcsolódóan jóváhagyja a Wekerle Sándor Alapkezelő által hirdetett, az 
Európai Területi Társulások létrehozásával járó eljárási költségek támogatására benyújtott 
„Részek HU-RO Határmenti Európai Területi Társulás” című pályázat benyújtását a 
következők szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 2.000.000 Ft 
Az önkormányzat által biztosítandó 

saját erő: 0 Ft 

Pályázati támogatás: 2.000.000 Ft 
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés, valamint a 
kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke  
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
129/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a szakképzésről szóló  
2011. évi CLXXXVII. törvény 83. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint – a Hajdú-
Bihar Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba Bodó Sándort, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnökét delegálja. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárságára. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke  
Határidő:   2012. július 15. 
 
 
130/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről 
szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 13. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján - 
figyelemmel a közgyűlés által a 72/2012. (V. 10.) MÖK határozattal jóváhagyott Hajdú-Bihar 
megye területfejlesztésének távlati céljait összefoglaló dokumentumra - egyetért az Országos 
Területfejlesztési Koncepció előkészítéséhez összeállított - a határozat mellékletét képező - 
Hajdú-Bihar megyére vonatkozó fejezetben foglaltakkal.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közgyűlés döntéséről a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárságát tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 
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Hajdú-Bihar megye 
POZICIONÁLÁS 

Az Észak-Alföldön található, Romániával határos megye 

területén 61 község és 21 város osztozik, élükön a dinamikusan 

fejlődő /inter/regionális központ Debrecennel. DK-i részén 

alacsony fejlettségű községek sűrűbb hálózata jellemző, ÉNY-on 

fejlettebb kis- és középvárosok dominálnak. Kiemelkedően jó 

talajadottságokkal rendelkezik, az agrárszektor hozzáadott értéke 

magas. Relatíve változatos iparának termelési értéke alacsony, 

ám az utóbbi évek növekedése – különösen az exportorientált szektorokban – bizakodásra ad 

okot. A K+F+I átlag feletti és egyre nagyobb potenciállal van jelen. Turisztikai és természeti 

adottságai kiemelkedőek; pl. Hortobágy, Debrecen, Hajdúszoboszló. Itt található az ország 

legszélesebb spektrumú egyeteme és két regionális jelentőségű kórház is. A térbeli kettősség 

érzékelhető a periférikus térségek negatív vándorlási egyenlegén, a korai halálozások megyén 

belüli területi egyenlőtlenségein, valamint az egy főre eső szociális kiadások magas arányán 

is. A foglalkoztatási ráta tartósan alacsony. 

 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 
 

• Az oktatás színvonalának javítása a szakképzés és felsőoktatás piaci igényeknek megfelelő, 
valamint a közoktatás szociális dimenziójú fejlesztésével. 

• A K+F+I ösztönzése a kis- és középvállalkozók bevonásával. 
• A vállalkozási környezet fejlesztése ipari parkok létrehozásával és a meglévők 

továbbfejlesztésével, klaszteresedési folyamat erősítésével, valamint az üzleti, logisztikai, 
közlekedési és szolgáltatási háttér fejlesztésével. 

• A mezőgazdaság versenyképességének erősítése a biotermelés ösztönzésével, az 
agrármarketing tevékenység fejlesztésével és a helyi termékek támogatásával  

• A centrum és periféria közötti különbségek mérséklése a belső kohézió erősítésével és a határ 
menti együttműködések segítésével. 

• Vidéki környezetminőség javítása a megújuló energiaforrások arányának növelésével, helyi 
energiatermelés és -ellátás ösztönzésével, szociális ellátó-hálózat fejlesztésével és 
otthonteremtési kezdeményezések elősegítésével. 

• Az idegenforgalom fejlesztése komplex programcsomagok kialakításával, illetve a turisztikai 
infrastruktúra és marketing tevékenység erősítésével. 

• Debrecen fejlesztése, különös tekintettel az egészségiparra. 
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131/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-Alföldi Operatív Program 
végrehajtásának alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség NKft. ügyvezetőjét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2012. július 15. 

 
 
132/2012. (VI. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 96/2012. (V. 10.) MÖK határozata 
alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíját a 2011/2012-es tanévben a 
következő személyeknek adományozza: 
 

1. Boros Balázs 
2. Gutema Emánuel 
3. Halász Máté 
4. Madarász Tamás 
5. Máthé Gábor 
6. Mezei Gergő 
7. Mihály Kata 
8. Nagy Xénia 
9. Rózsa Evelin Niké 
10. Szörényi Ágota Sára 

 
A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíjának havi összegét  
a 2011/2012-es tanévre bruttó 6.500 Ft/fő/hó összegben állapítja meg. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről a pályázókat értesítse. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:    2012. július 10. 
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