
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 13-ai ülésérıl. 
Jelen van 22 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

 Testületi névsor:   

 Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 

1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 

2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 

3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 

4. Biró László igen JOBBIK 

5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 

6. Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 

7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 

8. Csige Tamás igen MSZP 

9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 

10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 

11. Kocsis Zsolt nem JOBBIK 

12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 

13. Kövér Mihály igen MSZP 

14. Kövér Mónika igen MSZP 

15. Máthé Attila Gyula nem FIDESZ-KDNP 

16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 

17. Muraközi István nem FIDESZ-KDNP 

18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 

19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 

20. Rigán István igen JOBBIK 

21. Sırés István igen FIDESZ-KDNP 

22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 

23. Timár Zoltán igen FIDESZ-KDNP 

24. Tóth József igen MSZP 

25. Vigh József igen JOBBIK 
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Bodó Sándor 
Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a 
meghívott vendégeket.  
Meghívottként jelen vannak: Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, a megyei aljegyzı, a 
megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 10 fı intézményvezetı.  
Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 
25 megyei közgyőlési tagból 22 tag van jelen. Az ülést megnyitja. 
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.13/0/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 13. 10:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 100.00 84.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   16.00 
Összesen 25   100.00 
 
121/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 13-ai ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés egyes gyermekvédelmi feladatok átadásával kapcsolatos döntésekre  
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. május 13.  
 
 

1. napirendi pont 

„Elıterjesztés egyes gyermekvédelmi feladatok átadásával kapcsolatos döntésekre” 
 
 
Bodó Sándor 
A megyei önkormányzatnak 60%-kal kellett az állami normatívát kiegészíteni, de az anyagi 
kérdések mellett a szellemiség gazdagítását várják ettıl a döntéstıl. A feladatellátást 
közbeszerzési eljárás elızte meg, a dolgozók részérıl pedig jogos igény volt, hogy munkajogi 
kérdésekben is körültekintıen járjanak el. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a 
bizottsági véleményeket. 
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Bizottsági vélemények 

 
 
Ménes Andrea 
Együttes ülésen tárgyalt a három szakbizottság az elıterjesztésrıl. A kényszerítı helyzet miatt 
sajnos le kell mondaniuk az intézmény mőködtetésérıl, de a görög katolikus egyház biztosíték 
arra, hogy a feladatellátás megfelelı körülmények között kerül ellátásra. Megnyugtató az is 
számukra, hogy az intézményben dolgozók tovább foglalkoztatása biztosítva lesz.  
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja.  
 
 

Hozzászólások 

 
 
Csige Tamás  
Mind szakmailag, mind gazdaságilag megfelelı garanciális elemek épültek be a szerzıdésbe. 
Bíznak abban, hogy az egyházi fenntartással a feladat a legmagasabb szakmai szinten kerül 
ellátásra. Az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Pálfi Zoltán  
Az önkormányzat talpon maradásának érdekében született a döntés, azonban azt is látniuk 
kell, hogy ez által az önkormányzat szerepe és súlya csökken. Fájó szívvel ugyan, de a döntést 
támogatják. 
 
Bodó Sándor 
Az önkormányzat helyzete napról napra változik, és ha ragaszkodnának a feladatellátásához, 
akkor igen nehéz helyzetbe is kerülhetnének. Fontosabbnak tartja a megfelelı biztonságos 
gazdálkodást, mint a feladatokhoz való ragaszkodást. Az ellátottak sorsa fontosabb, mint az, 
hogy a feladatot a megyei önkormányzat lássa el. A közgyőlés tájékoztatása a feladat-
ellátásról folyamatos lesz. Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat 
nincs. 
 
Szavazásra teszi fel - az egyes gyermekvédelmi szakellátási szolgáltatások ellátási 
szerzıdés útján történı nyújtására irányuló általános, egyszerő közbeszerzési eljárás 
lezárásaként - a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat - mint a Hajdúdorogi 
Egyházmegye jogi személyiségő egyházi intézményével történı ellátási szerzıdés 
megkötésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.13/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 13. 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 100.00 84.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
122/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97. § (1)-(5) bekezdései, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális feladatokról szóló 1993. évi III. törvény 121. § alapján, a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint lefolytatott, az egyes 
gyermekvédelmi szakellátási szolgáltatások ellátási szerzıdés útján történı nyújtására 
irányuló általános, egyszerő közbeszerzési eljárás lezárásaként a következı döntést hozza: 
 

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat - mint a Hajdúdorogi Egyházmegye jogi 
személyiségő egyházi intézménye - által benyújtott ajánlat érvényes.  
A közbeszerzési eljárás eredményes, amelynek nyertese az ajánlattételi felhívás szerinti 
bírálati szempontok alapján az összességében legelınyösebb ajánlatot benyújtó Szent Lukács 
Görögkatolikus Szeretetszolgálat. 
 

A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az eljárás nyertesével – a benyújtott ajánlatnak és a 
tárgyalások eredményeként létrejött szerzıdéses feltételeknek megfelelıen – a határozati 
javaslat mellékletét képezı ellátási szerzıdést kösse meg. 
 

Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. május 24. 
 

122/2011. (V. 13.) MÖK határozat melléklete 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS 
 

mely létrejött egyrészrıl 
Név:     Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Székhely:   4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Levelezési cím:  4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Képviseli:   Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Számlavezetı pénzintézete: CIB Bank Zrt. Számlaszáma: 10700141-27410701-51100005  
Adószáma:   15372387-2-09 
a továbbiakban: önkormányzat, 
másrészrıl 
Név:  Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, mint a 

Hajdúdorogi Egyházmegye jogi személyiségő egyházi 
intézménye 

Székhely:    4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 
Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 
Képviseli:    Dr. Seszták István pasztorális helynök 
Számlavezetı pénzintézete: CIB Bank Zrt. ( 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) 
Bankszámlaszám:  10702071-66117540-51100005 
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Adószám:   18146949-1-15 
Telefonszám:   42/310-217 
email cím:   szeretetszolgalat@gorogkatolikus.hu1 
a továbbiakban: Szeretetszolgálat, (a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között alulírott 
helyen és napon a következı feltételek szerint: 
 

PRAEAMBULUM 

 

Az önkormányzat, mint ajánlatkérı K. É. 9166/2011. hivatkozási szám alatt ajánlattételi 
felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítıben általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
megindítására. A Szeretetszolgálat, mint ajánlattevı az eljárásban a törvényes feltételeknek 
megfelelı érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az Ajánlattételi felhívás szerinti bírálati 
szempontok alapján az összességében legelınyösebb ajánlatként került kiválasztásra, és az 
önkormányzat a 122/2011. (V. 13.) MÖK határozatával a Szeretetszolgálatot nevezte meg az 
eljárás nyerteseként. 
A szerzıdı felek rögzítik, hogy a szerzıdést a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjára tekintettel a Kbt. 99. §-a, 
a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70. 
§ és a 81. § (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 
1993. évi. III. törvény (továbbiakban: Szt.) 121. §, valamint a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) 
bekezdése rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak 
részeként írják alá. Szerzıdı felek kölcsönösen deklarálják a gyermekvédelmi feladatok 
kiemelt társadalmi jelentıségét, valamint elismerik az évezredes egyházi szeretetszolgálati 
tapasztalatokat. Az Önkormányzat az egyes gyermekvédelmi feladatok ellátását a 
Szeretetszolgálatra bízza, és a feladatok ellátása során együttmőködik a Szeretetszolgálattal. 
 
1.       A szerzıdés tárgya2 
 
1.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Szeretetszolgálat ellátja az önkormányzat 
kötelezı feladatai közé a Gyvt. 95. § alapján tartozó, jelen szerzıdés és a Gyvt. 52-59. § 
szerint meghatározott gyermekvédelmi feladatokat. A Szeretetszolgálat a következı 
feladatokat látja el az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint: 
 

1.1.1. A nevelıszülıi hálózatban: Polgár, Görbeháza, Tiszaújváros, Folyás, 
Hajdúnánás, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Vámospércs, Nyírábrány, Bagamér, 
Újléta, Nyíradony településeken: 
TEAOR 879016 Nevelıszülınél elhelyezettek ellátása. 
Szükség szerint különleges ellátást nyújt, nevelıszülıi ellátásban ideiglenes elhelyezést 
biztosít. Nevelıszülıi ellátásban szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. 
 

1.1.2. A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonokban: 
TEAOR 879040 gyermekotthonban elhelyezettek ellátása  
Alaptevékenysége:    879012 gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 

                                                 
1
 Szt. 121. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelező tartalom. 

2
 Szt. 121. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelező tartalom. 
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1.1.3. A Hajdúsági Lakásotthonokban: 

TEAOR 879040 gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 
Alaptevékenysége:    879012 gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
 
 
2. Feladatellátás módjának meghatározása3 
 
2.1. Szeretetszolgálat nyilatkozik, miszerint a szerzıdésben meghatározott 
gyermekvédelmi szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, 
nyilvántartási kötelezettségeket betartja, illetve felhívja az érintettek figyelmét a 
Szeretetszolgálattal, intézménnyel szemben történı betartatására. 
 
2.2. Az átadott feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzat a 
Szeretetszolgálat részére, a szerzıdés idıtartamára a következık szerint biztosítja: 
Gyermekotthonban elhelyezettek ellátásához az önkormányzat a tulajdonában, a szerzıdés 
megkötésekor a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok és Hajdúsági Lakásotthonok 
használatában lévı ingatlanokat a bennük lévı nagy- és kisértékő tárgyi eszközökkel együtt, 
leltár szerint a Szeretetszolgálat ingyenes használatába adja. 
Az ingatlanok felsorolását a szerzıdés 2. számú, az ingóságokat a szerzıdés 3. számú 
melléklete tartalmazza. 
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok igazgatási egysége mőködtetéséhez az önkormányzat 
a debreceni 9711/9 hrsz-ú, Debrecen, Vármegyeháza u. l/a. szám alatti ingatlan II. emeletén 7 
db irodahelyiség (összesen 137,6 m2 és a hozzá tartozó 64,15 m2 közös használatú terület, 
mindösszesen: 191,75 m2) és a bennük lévı - leltár szerint átvett - nagy- és kisértékő tárgyi 
eszközök ingyenes használatát a Szeretetszolgálat részére a feladatellátás kezdetétıl 2011. 
december 31. napjáig biztosítja azzal, hogy a Szeretetszolgálat a használt területre esı 
üzemeltetési költségeket (főtés, villamosenergia-szolgáltatás díja, takarítás, karbantartás, víz-
és csatornadíj, ırzésvédelem, szemétszállítási díj) az önkormányzat által kiállított számla 
ellenében, az infokommunikációs szolgáltatás (vezetékestelefon és vezetékes internet) 
költségeit a használat függvényében kiállított számla ellenében fizeti meg. 
A Szeretetszolgálat 2012. január 1. napjával az irodákat, valamint a leltár szerint átvett nagy-
és kisértékő tárgyi eszközöket az átvételkori állapotnak megfelelıen visszaadja az 
önkormányzatnak és az igazgatási egység elhelyezésérıl gondoskodik, vagy külön 
megállapodásban foglaltak szerint bérleti díjat fizet. 
A Hajdúsági Lakásotthonok igazgatási egysége mőködtetéséhez az önkormányzat a 
hajdúnánási 5378/4. hrsz-ú, Hajdúnánás Fürdı u. 1. szám alatti ingatlanban 11 db 
irodahelyiség (összesen 243 m2 a hozzá tartozó közös használatú területtel együttesen), és a 
bennük lévı - leltár szerint átvett - nagy- és kisértékő tárgyi eszközök ingyenes használatát a 
Szeretetszolgálat részére a a feladatellátás kezdetétıl 2011. december 31. napjáig biztosítja 
azzal, hogy a Szeretetszolgálat a használt területre esı üzemeltetési költségeket (főtés, 
villamosenergia-szolgáltatás díja, takarítás, karbantartás, víz- és csatornadíj, ırzés-védelem, 
szemétszállítási díj) a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. által kiállított számla alapján 
megfizeti. 
Az infokommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) esetében a feladatellátás 
(szolgáltatás) teljesítésének kezdete napjától számított 8 napon belül – a feladatellátás kezdı 

                                                 
3
 Szt. 121. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kötelező tartalom. 
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napjára – visszamenılegesen gondoskodik a szolgáltatások átírásáról, s az így kapott számlák 
kifizetésérıl. A Szeretetszolgálat 2012. január 1. napjával az irodákat, valamint a leltár szerint 
átvett nagy-és kisértékő tárgyi eszközöket az átvételkori állapotnak megfelelıen visszaadja az 
önkormányzatnak és az igazgatási egység elhelyezésérıl gondoskodik, vagy külön 
megállapodásban foglaltak szerint bérleti díjat fizet. 
 
2.3. Az 1. pontban foglalt feladatokkal összefüggésben a Szeretetszolgálat vállalja, hogy a 
gyermekvédelmi tevékenység ellátásához szükséges engedélyeket 2011. július 1-ig megszerzi. 
Az ellátási szerzıdés megkötése azt a célt szolgálja, hogy a Szeretetszolgálat a lehetıségeihez 
képest a feladatokat a maga teljességében ellássa a szerzıdés szerinti tartalommal. 
 
2.4. A Szeretetszolgálat vállalja, hogy a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük 
feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és egyéb szakmai jogszabályokban 
meghatározott szakmai elıírások szerint látja el az átvett feladatokat figyelemmel a Gyvt. 9. 
§. (1) bekezdés d) pontjára, miszerint a gondozásába vett gyermekek joga, hogy különösen 
vallási vagy lelkiismereti meggyızıdését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és gyakorolja, 
valamint hit és vallásoktatásban vegyen részt. 
 
2.5. A Szeretetszolgálat vállalja továbbá, hogy az ingyenes használat idıtartama alatt 
gondoskodik az ingyenes használatba kapott ingatlanokon és ingatlanrészeken szükségessé 
váló karbantartási és javítási munkák saját költségen történı elvégeztetésérıl, az épületek 
esetleges felújításáról az önkormányzat gondoskodik. 
 
2.6. Az ellátási szerzıdés idıtartamára a Szeretetszolgálat a lakásotthonokban a közüzemi 
mérık átírásáról gondoskodik a feladatellátás (szolgáltatás) megkezdésétıl számított 8 napon 
belül, de a feladatellátás kezdete napjára visszamenılegesen, mely alapján fizeti meg a 
közüzemi költségeket. A kifizetett közüzemi számlákról és átutalásokról, a kifizetéstıl 
számított 10 napon belül másolatot küld a tulajdonos önkormányzat részére. 
 
2.7. A Szeretetszolgálat gondoskodik továbbá a tárgyi eszközök karbantartásáról, 
elhasználódásuk esetén azok pótlásáról akként, hogy azok a szerzıdés megszőnése esetén a 
leltár szerinti mennyiségben és az átadás-átvételi jegyzıkönyvben rögzített minıségben 
kerüljenek az önkormányzat részére visszaadásra. 
 
 
3. Munkajogi megállapodások 
 
3.1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény 85/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ellátási szerzıdés megkötése mindazon 
közalkalmazottak/munkavállalók tekintetében a munkáltató személyében bekövetkezett 
jogutódlásnak minısül, akik a Szeretetszolgálat fenntartott intézménynél is folytatják a 
munkájukat. 
 
3.2. Az érintett közalkalmazottak e jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a alapján, módon és idıben szőnik meg. Amennyiben az 
érintett közalkalmazottak jogutódlás utáni munkaviszonya az ellátási szerzıdés 
hatálybalépését követı 1 éven belül szőnik meg, úgy a megszőnés hatására az illetı 
munkavállaló részére fizetendı járandóságok közül mindazokat, melyek a munkáltatói 
jogutódlás következtében válnak esedékessé (pl.: végkielégítés, jubileumi jutalom) az 
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önkormányzat átvállalja, illetıleg a Szeretetszolgálatnak megtéríti, kivéve, ha az érintett 
munkavállaló jogutódlással ismét közalkalmazotti jogviszonyt létesít. 
Az intézmények alkalmazottai és a hivatásos nevelıszülık foglalkoztatására a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben és a Gyvt. 145. § (3) bekezdésében 
szabályozottakra figyelemmel kerül sor. 
 
3.3. Önkormányzat a megszüntetendı, illetıleg átalakítandó intézményekben 
foglalkoztatott közalkalmazottak/munkavállalók hozzájárulásával a Szeretetszolgálat 
rendelkezésére bocsátják az átvételre kerülı közalkalmazottak/munkavállalók besorolására és 
pótlékára vonatkozó személyes adatokat azon közalkalmazottak/munkavállalók esetén, akik 
elızetesen úgy nyilatkoztak, hogy tovább foglalkoztatásukhoz hozzájárulnak, vagy azt 
kívánják. 
 
3.4. Önkormányzat vállalja, hogy legkésıbb a feladatellátás megkezdését megelızı 30 
napon belül írásban tájékoztatja a Szeretetszolgálatot a nála jogviszonyban állók és a 
továbbfoglalkoztatást vállalókra vonatkozóan a végkielégítésre és a felmentésre jogosító 
szolgálati idıkrıl, személyenkénti bontásban. Az errıl szóló dokumentumokat a 
Szeretetszolgálat rendelkezésére bocsátja. 
 
3.5. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Szeretetszolgálat rendelkezésére bocsátott 
információkra, azok kezelésére a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak. 
 
3.6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55-80. §-a szerint 
kell megállapítani azoknak a munkavállalóknak a munkaidejét, pihenıidejét, elımeneteli és 
illetményrendszerét, akik a munkáltatói jogutódlás következtében a Szeretetszolgálat, illetıleg 
intézménye állományába kerülnek azzal, hogy e rendelkezésektıl akkor lehet eltérni, ha azzal 
a munkavállaló kizárólag elınyt szerez. 
 
 
4. Finanszírozás4 
 
4.1. Szeretetszolgálat az ellátási szerzıdések teljesítése során a feladatfinanszírozáshoz 
biztosított normatív és egyházi kiegészítı költségvetési támogatásokat, és az Önkormányzat 
ellenszolgáltatását használja fel. 
 
4.2. Szeretetszolgálat a feladatok szakszerő teljesítésének veszélyeztetése nélkül jogosult a 
jelen ellátási szerzıdés alapján az Önkormányzattól átvett eszközök használatára. 
 
4.3. A Szeretetszolgálat által az önkormányzattól kért ellenszolgáltatás összege – egész 
évre vetítve – 2011. évben: 30.000.000 Ft + 0 Ft áfa, azaz harmincmillió forint + nulla forint 
áfa. A 2011. évre vonatkozó idıarányos rész felének kifizetésére a feladatellátás megkezdését 
követı 8 (azaz nyolc) napon belül kerül sor, a másik fele pedig 2011. október 15-ig esedékes. 
A további években a kért ellenszolgáltatás alatt a 4.5. alpont szerint évrıl évre kiszámított 
összeget kell érteni, esedékességét pedig a jelen ellátási szerzıdés 4.5. alpont bdc) pontja 
alapján kell megállapítani. 
 

                                                 
4
 Szt. 121. § (2) bekezdés k-m) pontok szerinti kötelező tartalom. 
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4.4. Az állami normatívával és egyházi kiegészítı hozzájárulással történı elszámolás és 
egyéb eljárási kérdések, határidık a jogszabályok szerint alakulnak, míg az ellenszolgáltatás 
elszámolása jelen szerzıdés szerint történik. 
 
4.5. A 4.1-4.4. alpontokban foglalt finanszírozási alapvetések részletes kibontása – ezáltal 
a szerzıdı felek kötelezettségeinek ismertetése – az alábbiak szerint történik: 
 
a) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Szeretetszolgálat által a jelen 
ellátási szerzıdésben vállalt feladatok ellátásához évente a jelen szerzıdés szerinti 
ellenszolgáltatást nyújtja az Szeretetszolgálat részére – az éves költségvetési törvényben 
foglaltak és a jelen szerzıdésben foglaltak figyelembevételével meghatározottak szerint. A 
kért ellenszolgáltatás folyósításának elıfeltétele, hogy a Szeretetszolgálat az általa – 
elsısorban a jelen ellátási szerzıdés 2. számú melléklete szerinti ingatlanokban történı 
mőködésre – létrehozott intézményekben (Szent Lukács Görögkatolikus Hajdúsági 
Lakásotthonok és Szent Lukács Görögkatolikus Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, a 
továbbiakban együttesen: intézmények) biztosítja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 52-59. §§-ban foglalt 
feladatok ellátását. 
 
b) Szerzıdı Felek az a) pont szerinti éves ellenszolgáltatás indokolt mértékének 
megállapítása érdekében az alábbi elveket és eljárásrendet állapítják meg: 

ba) A Szeretetszolgálat vállalja, hogy adatot szolgáltat: 
baa) az intézmények kiadásairól és saját bevételeirıl tételes analitikai 

nyilvántartással alátámasztott és az Önkormányzat költségvetési 
rendelettervezetének összeállításáról szóló mindenkori belsı elıírásaiban 
foglalt – évente aktualizált – önkormányzati intézmények részére kiadott 
formának megfelelıen; 

bab) a jogszabályok szerinti határidıben és tartalommal a normatív állami 
támogatások, valamint a kiegészítı normatív állami támogatások 
igénylésérıl, évközi módosításáról, elszámolásáról, jogcímenként, ellátotti 
létszám megjelöléssel; 

bac) mindazon önkormányzati felhívások alapján, melyek az önkormányzat 
jogszabályon alapuló kötelezı adatszolgáltatásaihoz szükségesek. 

bb) A tárgyévi önkormányzati ellenszolgáltatás indokolt mértékének megállapítása - 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény (Áht.) és jelen szerzıdés 
rendelkezéseinek megfelelıen - történik azzal, hogy az Önkormányzat vállalja, 
hogy az önkormányzati ellenszolgáltatás megállapításakor az elismert költségek 
között: 
bba) az intézmények költségvetési kiadásai közül a személyi juttatásokat a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény (Kjt) szerint 
veszi figyelembe; 

bbb) a foglalkoztatottak részére fizetendı valamennyi pótlékot a Kjt. szerint és a 
mindenkori önkormányzati költségvetésben meghatározott szinten veszi 
figyelembe; 

bbc) 2012. év végéig a végkielégítést eredményezı munkáltatói intézkedés 
kiadásait figyelembe veszi; 

bbd) lehetıségeihez mérten figyelembe veszi az ellátás hitéleti sajátosságait. 
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bc) az önkormányzati ellenszolgáltatás mértéke minden költségvetési évben legalább 

az ellátási szerzıdésben felvállalt gyermekvédelmi feladatok megvalósítására 
ténylegesen fordított összeg és a költségvetési normatív támogatások (jelenleg 
normatív állami támogatás és egyházi kiegészítı hozzájárulás) különbségével 
egyenlı az alábbi korrekciós tényezık figyelembevételével: 
bca) az önkormányzati ellenszolgáltatás mértéke – ha jelen szerzıdés kivételt nem 

tesz – nem haladhatja meg azon önkormányzati támogatás összegét, melyet 
úgy kell számítani, mintha az intézmények önkormányzati költségvetési 
fenntartású gyermekvédelmi intézményi forma keretei között mőködnének, 

bcb) az önkormányzati ellenszolgáltatásban szerepeltetni kell (azzal meg kell 
emelni) a költségvetési rendeletben elfogadott összegen felül az 
önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi intézmények részére biztosított 
többletjuttatásokat (ideértve a pénzügyi és a dologi természető juttatásokat 
is); ideértendıek azok a támogatások is, melyeket az önkormányzati 
gyermekvédelmi intézmények nem a helyi önkormányzatok 
költségvetésébıl, hanem önkormányzati résztulajdonnal mőködı 
gazdálkodó szervezetektıl, más önkormányzati gyermekvédelmi 
intézményektıl, állami költségvetési szervtıl, közalapítványoktól és más 
olyan szervezetektıl kapnak, mely támogatások akár csak közvetve is 
önkormányzati ráhatásra és valamennyi önkormányzati intézmény részére 
vagy azok többsége részére kerültek megállapításra, 

bcc) 2012. év végéig a munkáltatói jogutódlással átvett határozatlan idıre 
hatályos munkaszerzıdéssel foglalkoztatott azon munkavállalók után, 
akiknek a munkaszerzıdése az ETIKAI KÓDEX a Magyar Katolikus 
Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára címő 
dokumentumban foglaltakba ütközı magatartás miatt szőnik meg, a 
munkaviszony megszüntetése következtében az ilyen munkavállaló részére 
esedékessé váló kifizetéseket – a törvényben meghatározott 
minimumértéken – és a kifizetések hatására foganatosított költségvetési 
befizetéseket az önkormányzati ellenszolgáltatásban el kell számolni (azzal 
meg kell emelni), 

bcd)  2012. év végéig az önkormányzati ellenszolgáltatás összegében el kell 
számolni (azzal meg kell emelni) az esetlegesen elıálló ellátotti létszám-
csökkenés miatt szükségessé váló munkavállalói létszámcsökkenés 
következtében a munkavállalói létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók 
részére esedékessé váló kifizetéseket – a törvényben meghatározott 
minimumértéken – és a kifizetések hatására foganatosított költségvetési 
befizetéseket, kivéve, ha az önkormányzat az érintett munkavállalókat – 
beleegyezésükkel – azonos/hasonló munkakörbe közalkalmazotti jogállásba 
munkajogi jogutódlással visszahelyezi, 

bce) az önkormányzati ellenszolgáltatás összegében érvényesíteni kell (azzal 
meg kell emelni) az egyházi gyermekvédelmi intézmény sajátosságaira 
figyelemmel elıálló többletszükségletek fedezetét a – jelenlegi néven – 
egyházi kiegészítı hozzájárulás mindenkori összege maximum 2 %-ának 
megfelelı összeg erejéig. 

 
bd) Az Önkormányzat vállalja, hogy 

bda) az Önkormányzat éves költségvetési koncepcióját elfogadás után 5 naptári 
napon belül megküldi az Szeretetszolgálat részére; 
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bdb) a Szeretetszolgálatot megilletı ellenszolgáltatás összegét a mindenkori éves 
költségvetési rendeletben szerepelteti, 

bdc) az Önkormányzat mindenkori hatályos éves költségvetési rendeletében 
elfogadott ellenszolgáltatás összegét 4 – lehetıség szerint – egyenlı 
részletben - március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, valamint 
december15-ig – a Szeretetszolgálat által megjelölt számlaszámra átutalja. 

bdd) az önkormányzati ellenszolgáltatás nem eredményezhet negatív 
diszkriminációt vagy kedvezıtlenebb gondozási-nevelési és/vagy 
gazdálkodási státuszt az Önkormányzat fenntartásában álló további 
gyermekvédelmi intézményekhez képest. 

 
be) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyévre esedékes 

önkormányzati ellenszolgáltatás összege meghatározásakor gondoskodik arról, 
hogy az ellátási szerzıdés sem részeiben, sem összességében ne eredményezzen a 
megelızı éveknél kedvezıtlenebb gondozási-nevelési és gazdálkodási helyzetet, 

 
bf) A Szeretetszolgálat az önkormányzati ellenszolgáltatás összegének meghatározása 

érdekében a tárgyévben február 15-ig benyújtja a tárgyévet megelızı évre 
vonatkozó beszámolóját és elszámolását és tárgyévre vonatkozó ellenszolgáltatás 
összegének megállapítására irányuló igényét. Az önkormányzat kérésére – a jelen 
szerzıdés bca) pontjában szereplı számítás elısegítése érdekében – ellátási 
szerzıdésben részletezett feladatokat ellátó intézmények költségvetésének 
tervezetét ugyanazon rendszerben, részletezéssel bocsátja az Önkormányzat 
rendelkezésre, mint amit az Önkormányzat a saját fenntartású intézményei estén a 
vonatkozó jogszabályok szerint alkalmaz. 

 
bg) A Szeretetszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy a munkajogi jogutódlással 

határozatlan idejő munkaviszonyba átveendı munkavállalók részére a 
munkaviszony létesítésekor olyan munkaszerzıdésre tesz ajánlatot, mely 
tartalmazza – a bcd) pontban foglaltak teljesülése érdekében – hogy a 
munkaviszonynak az ellátotti létszám csökkenésének hatására elıálló 
munkavállalói létszámleépítés következtében történı megszőnése esetében 
vállalja a munkavállaló, hogy amennyiben az Önkormányzat azonos/hasonló 
munkakörben munkajogi jogutódlással közalkalmazotti jogállásba visszahelyezi, 
úgy azt elfogadja, és ilyen esetben a munkaviszony megszőnésekor esedékes 
felmentési idıre esı kifizetés, végkielégítés és szabadságmegváltás kifizetésére 
nem kerül sor. 

 
bh) A Szeretetszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy 60 nappal elıre jelzi az 

Önkormányzatnak, ha az ellátotti létszám csökkenése miatt munkavállalói 
létszámleépítést tervez 

 
c) Az Önkormányzat és Szeretetszolgálat évente egyeztetést folytat jelen ellátási 

szerzıdés szerinti ellenszolgáltatás összegének megállapítása érdekében, melyrıl 
jegyzıkönyv készül. 

 
d) Az Önkormányzat tájékoztatja a Szeretetszolgálatot, hogy az Önkormányzat 

mindenkori hatályos éves költségvetési rendeletében elfogadott ellenszolgáltatás 
évközi megemelésére, önkormányzati támogatással történı elismerésére elıreláthatóan 
korlátozottan lesz lehetıség, melyekre külön egyeztetés alapján az önkormányzati 
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költségvetési rendelet módosítására vonatkozó szabályok és eljárások keretében 
kerülhet sor. 

 
e) Felek jogosultak az önkormányzati ellenszolgáltatás megállapításához szükséges 

adatok kölcsönös ellenırzésére. Az ellenırzés elsıdlegesen a költségvetési 
tervegyeztetési jegyzıkönyvek és az önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi 
intézmények elszámolásainak vizsgálata útján, illetve az intézmények (jelen szerzıdés 
értelmezése szerinti) gazdálkodási adatainak közvetlen vizsgálata útján történik. 

 
4.6. A jelen szerzıdés alapján végzett szolgáltatás megkezdését követıen a 
feladatellátáshoz kapcsolódó állami normatíva a Szeretetszolgálatot illeti meg. Az állami 
normatíva összegét az éves költségvetési törvény határozza meg. A normatív állami 
támogatás lehívására a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Gyvt. 145. § (4) bekezdése, az 
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) az 
irányadó. 
 
4.7. A Szeretetszolgálat vállalja, hogy az átadott feladatok keretében gondozottak után 
kapott normatív állami hozzájárulást , – ha jogszabály elıírja – az ıt megilletı kiegészítı 
támogatást és jelen eljárás során az ajánlatkérıtıl igényelt éves összeget teljes egészében az 
átvett feladat ellátására fordítja. 
 
4.8. Önkormányzat a teljesítési igazolásokat a 4.5. alpont bdc) pontjaihoz igazodóan állítja ki. 
A Szeretetszolgálat a teljesítésigazoláshoz a kifizetéssel érintett hónap elsı munkanapjáig 
benyújtja a kifizetéssel érintett idıszakra vonatkozó szakmai beszámolóját. 
 
4.9. Az állami normatíván felül az önkormányzattól igényelt ellenszolgáltatás kifizetése a 
Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint banki átutalással történik. 
 
4.10. A fentiek mellett az önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben fizetési 
kötelezettségének jelen szerzıdésben szereplı határidın belül nem tesz eleget, hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szeretetszolgálat szerzıdésszerő teljesítése és az Art. 36/A. §-ban foglaltak 
betartása esetén azonnali beszedési megbízást nyújtson be a számlavezetı pénzintézete által 
vezetett fizetési számlája terhére. Az azonnali beszedési megbízáshoz csatolni kell jelen 
szerzıdést és a teljesítési igazolást is. Jelen pont megfelel a Kbt. 99. § (1) és a Kbt. 305. § (4) 
bekezdésében foglalt hozzájárulásnak, felhatalmazásnak. 
 
4.11. Az utógondozói ellátásért fizetendı személyi térítési díjat a Gyvt. 146-151. § 
rendelkezései, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet elıírásai szerint a Szeretetszolgálat 
állapítja meg. 
 
4.12. A személyi térítési díj elengedése egyedi kérelem alapján és a Szeretetszolgálat 
diszkrecionális jogkörben hozott – jogorvoslattal nem támadható – döntése alapján és az ilyen 
döntésben foglalt mértékben, módon lehetséges; a személyi térítési díj elengedése iránti 
kérelem bármely jogosult által bármikor elıterjeszthetı, azonban a Szeretetszolgálat az ilyen 
kérelmekre, elintézési módjukra szabályzatot bocsájthat ki.5 

                                                 
5
 Szt. 121. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kötelező tartalom. 
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5. Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség6 
 
5.1. A Szeretetszolgálat minden tárgyévet követı év február 15. napjáig köteles írásbeli 
beszámolót készíteni az ellátási szerzıdéssel érintett intézményei tevékenységérıl, és azt 
megküldeni az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat az ellátás teljesítését a helyszínen is 
jogosult ellenırizni. 
 
5.2. A Szeretetszolgálat vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettséget az elıírásoknak megfelelıen teljesíti, a statisztikai 
adatgyőjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. 
 
 
6. Panaszok ügyintézése, tájékoztatási kötelezettség7 
 
6.1. Ellátási panasz kivizsgálását a Szeretetszolgálat végzi, melyre bizottságot állít fel. A 
vizsgálat eredményérıl a vizsgálat lezárultát követıen 30 napon belül tájékoztatást ad az 
Önkormányzat részére. 
 
6.2. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyikükhöz a jelen szerzıdés 
hatálya alatt panasz érkezik, úgy azt haladéktalanul kölcsönösen ismertetik egymással és 
megállapodnak a panasznak az elızıek szerinti kivizsgálásában és megalapozott panasz 
esetén a szükséges intézkedések megtételében. 
 
6.3. Az ellátási szerzıdés hatálya alatt a Szeretetszolgálat – az intézményvezetı útján – 
köteles az Szt. 95-96/A. §§ szerinti tájékoztatási és értesítési kötelezettségre és a Gyvt. 
kapcsolódó rendelkezései betartására. 
 
 
7. Szerzıdésszegés, a szerzıdés megszőnése, megszüntetése8 
 
7.1. Szerzıdésszegésnek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) XXV. fejezetében taglalt esetköröket. 
 
7.2. Szerzıdı felek kikötik, hogy szerzıdésszegés esetén is elsıdleges kötelezettségük a 
gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos és megszakítás nélküli biztosítása. A szerzıdés 
megszőnése, illetve megszüntetése esetén – ha jogszabály kivételt nem tesz –  az 
Önkormányzat köteles az átadott feladatok visszavételére és ellátására. 
 
7.3. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a szerzıdésszegéssel, vagy szerzıdésen kívül 
okozott károk vonatkozásában a teljes kártérítés elvét követik. 
 
7.4. A Szeretetszolgálat köteles az ellátási szerzıdés hatálya alatt – a feladathoz igényelt 
normatíva összegéhez igazodó biztosítási összeg kikötése mellett – felelısség-biztosítási 
szerzıdést kötni és annak hatályát folyamatosan fenntartani. 

                                                 
6
 Szt. 121. § (2) bekezdés i-j) pontok szerinti kötelező tartalom. 

7
 Szt. 121. § (2) bekezdés g-h) pontok szerinti kötelező tartalom. 

8
 Szt. 121. § (2) bekezdés e-f) pontok szerinti kötelező tartalom. 
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7.5. Jelen szerzıdést a szerzıdı felek határozatlan idıre kötötték meg azzal, hogy azt 
bármelyik fél felmondhatja – a 7.7-8. pontokban meghatározott esetekben – a költségvetési év 
végére, 6 havi felmondási idı megtartása mellett. Öt éven belül felmondani – a 7.9. alpontban 
foglaltak kivételével – nem lehet.9 
 
7.6. Jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani nem lehet. 
 
7.7. Rendes felmondásra Önkormányzat abban az esetben jogosult, ha a Szeretetszolgálat a 
jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségeit súlyos mértékben és ismételten megszegi, ám a 
szerzıdés megtartására felhívó levél ellenére sem áll helyre a törvényes állapot. 
 
7.8. A Szeretetszolgálat jogosult jelen szerzıdés felmondására, amennyiben az 
Önkormányzat a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségeit súlyos mértékben és ismételten 
megszegi, ám a szerzıdés megtartására felhívó levél ellenére sem áll helyre a törvényes 
állapot.  
 
7.9. Mindkét fél jogosult jelen szerzıdés felmondására, amennyiben a jogszabályi 
környezet változása miatt a feladat ellátását finanszírozni a továbbiakban nem lehetséges, 
vagy a feladat ellátása egyéb módon ellehetetlenül. 
 
7.10. A szerzıdést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján írásban lehet módosítani. A módosítást elızetesen indokolással ellátva 
írásban kell kezdeményezni. Az önkormányzat részérıl a szerzıdés módosítását annak 
hatályba lépését megelızıen a közgyőlésnek jóvá kell hagynia. 
 
7.11. A felek nem tekintik a szerzıdés módosításának a felek cégjegyzékben vagy más 
hivatalosan nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselıiben, 
bankszámlaszámában, illetve fax- vagy telefonszámában bekövetkezı változást, továbbá a 
szerzıdéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkezı változást. Az 
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitıl függıen - vagy 
elızetesen írásban 10 napos határidıvel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követı 
10 napon belül köteles értesíteni. 
Ugyancsak nem tekintendı szerzıdésmódosításnak az évente visszatérı elszámolás és annak 
alapján az önkormányzati ellenszolgáltatás mértékének idırıl idıre történı megállapítása. 
 
 
8. Egyéb rendelkezések 
 
8.1. Szerzıdı Felek kinyilatkoztatják, hogy jelen szerzıdést - a jelenleg hatályos és 
ismeretes jogszabályi környezetben, valamint terminológia és a terminológiához kapcsolódó 
jelentéstartalom alapján, valamint a rendelkezésükre álló demográfiai, építészeti, település- és 
társadalompolitikai adatok és irányvonalak ismeretében kötötték meg. Amennyiben a 
jogszabályi környezet, vagy a helyi sajátosságok – és elsısorban ezek hatására a finanszírozás 
rendje és mértéke – érdemben megváltoznak, úgy a Szerzıdı Felek bármelyike 
kezdeményezheti a szerzıdés módosítását, aktualizálását és a megváltozott életviszonyokhoz 
igazítását. 

                                                 
9
 Gyvt. 97. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelező tartalom. 
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8.2. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy jelen ellátási szerzıdés végrehajtása érdekében – a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével – az együttmőködés eredményeit évente vagy az 
együttmőködésükre vonatkozó jogszabályok változását követı 60 napon belül felülvizsgálják 
és szükség szerint jelen ellátási szerzıdést, valamint annak mellékleteit 45 napon belül 
módosítják. 
 
8.3. A Szeretetszolgálat nyilatkozik, miszerint a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és 
az adatvédelem szabályait ismeri és betartja, illetıleg betartatja.10 
 
8.4. Szerzıdı felek kinyilvánítják, hogy a szerzıdésben foglalt szolgáltatást oszthatatlan 
szolgáltatásnak tekintik. 
 
8.5. Jelen szerzıdés az arról kiállított okirat mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben elsısorban a Gyvt., az Szt., az Áht. és a 
Ptk. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 
 
 
…………………………………., 2011. év május hó „…..” napján 
 

 
 
Bodó Sándor      Dr. Seszták István 
Elnök       Pasztorális helynök 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat   Hajdúdorogi Egyházmegye 
 
 

Ellenjegyezte: 
 
Debrecen, 2011. május 24. 
 
__________________________ 
 Közgazdasági Fıosztály 

 

                                                 
10

 Gyvt. 97. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kötelező tartalom. 
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          1. sz. melléklet 
 
Nevelıszülıi hálózat: 
 

Település Család 
Engedélyezett 

férıhely 
Elhelyezett gyermek 

Polgár 16 50 43 
Görbeháza 1 1 1 
Tiszaújváros 1 6 6 
Folyás 1 2 0 
Hajdúnánás 16 51 47 
Hajdúsámson 16 37 33 
Nyíracsád 22 61 61 
Nyírmártonfalva 1 2 2 
Vámospércs 2 4 4 
Nyírábrány 1 3 3 
Bagamér 1 1 1 
Újléta 1 2 1 
Nyíradony 3 10 10 
Összesen: 82 230 212 
 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok 
 

Lakásotthonok Férıhelyek/fı 
Nyíracsád, Malom u. 8. 12 
Nyíracsád Zrínyi u. 6.  12 
Téglás, Kossuth u. 42. 12 
Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7. 10 
Debrecen, Békés u. 9.  10 
Debrecen, Kosárfonó u. 30.  10 
Téglás, Május 1. u. 2.  9 
Nyíradony. Ifjúság u. 4. 11 
Nyírmártonfalva, Deák Ferenc u. 8. 8 
Összesen: 94 

 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonokban elhelyezett gyermekek: 

Ellátási formák 
Lakásotthonok 

Normál Speciális Különleges 
Utógondo-
zói ellátás 

Utógondo-
zás 

Nyíracsád, Malom u. 
8. 

7 - 4 1 - 

Nyíracsád Zrínyi u. 6.
  

7 - 4 1 - 

Téglás, Kossuth u. 
42. 

10 - - 1 1 

Debrecen-Józsa, 
Pitypang u. 7. 

6 - 1 2 - 

Debrecen, Békés u. 9.
  

5 1 1 3 1 
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Ellátási formák 
Lakásotthonok 

Normál Speciális Különleges 
Utógondo-
zói ellátás 

Utógondo-
zás 

Debrecen, Kosárfonó 
u. 30. 

7 1 1 1 - 

Téglás, Május 1. u. 2.
  

6 - - 2 1 

Nyíradony. Ifjúság u. 
4. 

9 - 4 - - 

Nyírmártonfalva, 
Deák Ferenc u. 8. 

8 - - 1 - 

Összesen: 65 2 15 12 3 
 
 
Hajdúsági Lakásotthonok 
 

Lakásotthonok Férıhelyek/fı 
Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4. 12 
Hajdúnánás, Polgári u. 77.  12 
Hajdúnánás, Lehel u. 1. 10 
Hajdúnánás, Bethlen krt. 33. 12 
Hajdúnánás, Jókai u.22.   10 
Hajdúnánás, Kapitány u. 24.  12 
Hajdúnánás, Somogyi Béla u. 3. 10 
Hajdúnánás, Somogyi Béla u. 5. 12 
Lehel u. 18. 12 
Rákosi V. u. 1/a. 11 
Összesen: 113 
 
 
A Hajdúsági Lakásotthonokban elhelyezett gyermekek 
 

Ellátási formák 
Lakásotthonok 

Normál Speciális Különleges 
Utógondozói 

ellátás 
Utógondo-

zás 
Bethlen G. krt. 33. 8  1 3  
Jókai u. 22. 6  2 1  
Kapitány u. 24. 7  3 1  
Lehel u. 1. 4  3 3  
Polgári u. 77. 10  2 1  
Bajcsy Zs. u.3-4. 11 2  1  
Somogyi Béla u. 3. 10     
Somogyi Béla u. 5. 10 1 3 2  
Lehel u. 18. 7  2 2  
Rákosi V. u. 1/a. 4  1 5  
Összesen: 77 3 17 19  
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         2. számú melléklet 
  

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok 
 

Nyíracsád, Malom u. 8. hrsz: 539/3 
Nyíracsád Zrínyi u. 6.  hrsz.: 700 
Téglás, Kossuth u. 42. hrsz.: 366/1 
Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7. hrsz.: 26783/20 
Debrecen, Békés u. 9.  hrsz.: 11738/463 
Debrecen, Kosárfonó u. 30.  hrsz.: 116/79 
Téglás, Május 1. u. 2.  hrsz.: 507/15 
Nyíradony. Ifjúság u. 4. hrsz.: 1896/63 
Nyírmártonfalva, Deák Ferenc u. 8. hrsz.: 167 

 
 
Hajdúsági Lakásotthonok 
 

Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 33. hrsz: 29/2 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3. hrsz.: 780/36 
Hajdúnánás, Polgári u. 77. hrsz.: 1507 
Hajdúnánás, Lehel u. 18. hrsz.: 1920 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5. hrsz.: 1582/3 
Hajdúnánás, Tiszavasvári út 25. hrsz.: 1970 
Hajdúnánás, Lehel u. 1-2. hrsz.: 1968/2 
Hajdúnánás, Rákosi Viktor u. 1-2. hrsz.: 3060/2 
Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky tér 4. hrsz.: 3697 
Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky tér hrsz.: 3698 
Hajdúnánás, Kapitány u. 24. hrsz.: 4477 
Hajdúnánás, Jókai u. 22. hrsz.: 4888 

 

 

 

        3. számú melléklet 
 
A nagy- és kisértékő tárgyi eszközök jegyzéke papíralapon másolatban csatolásra kerül. 
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Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonai elnevezéső költségvetési szerv 2011. június 30. napjával történı – jogutód 
nélküli – megszüntetésére, az intézményben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának, 
valamint Tripsó Zoltán intézményvezetı közalkalmazotti jogviszonyának és magasabb 
vezetıi megbízásának megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.13/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 13. 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100.00 88.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 88.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
123/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában, 95. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdésére a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai elnevezéső költségvetési szervet 2011. június 30. 
napjával – jogutód nélkül – megszünteti. 
 
A közgyőlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése 
alapján a költségvetési szerv megszüntetı okiratát a következık szerint fogadja el: 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
A megszüntetett költségvetési 
szerv neve: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
DEBRECENI ÉS NYÍRSÉGI LAKÁSOTTHONAI 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv székhelye: 
 

4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 

Gyermekvédelmi szakellátás 

Szakágazat szerinti besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége: 
(2011. június 30-ig) 

841901 Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 
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879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói 
ellátást nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv alapítójának neve, címe: 
 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen Piac u. 54. 

A megszüntetett költségvetési 
szerv alapításának éve: 
 

1998. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv fenntartójának neve, címe: 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv irányító szervének neve, 
székhelye:  
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv megszüntetı szervének 
neve, székhelye:  
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

A megszüntetés idıpontja: 
 

2011. június 30. 

A megszüntetés oka: 
 

A gyermekvédelmi szakellátáshoz biztosított normatív 
állami támogatás nem fedezi a közfeladat 
finanszírozását, ezért azt a fenntartó megyei 
önkormányzat 64,9 %-kal egészíti ki. Az 
önkormányzati támogatás összegét a fenntartó a 
költségvetési gazdálkodás nehézségei miatt a 
továbbiakban nem biztosítja. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv által ellátott közfeladat 
jövıbeni ellátása: 
 

A megyei önkormányzat a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
96. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátást ellátási szerzıdés útján biztosítja. 
 

A megszüntetı okirat száma: 
 

123/2011. (V. 13.) MÖK határozat 

Rendelkezés vagyoni jogok és 
kötelezettségekrıl: 
 

A költségvetési szerv jogutódja – az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 96. § (3) bekezdése alapján - 
a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az 
alapító szerv. Az intézmény által használt vagyonra és 
a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapító 
(megszüntetı) szerv vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó. 
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Rendelkezés a tartozásokról: 
 

Valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy 
pénzben kifejezett tartozást a költségvetési szerv 
megszőnését követıen a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat köteles rendezni. 

 

Rendelkezés az elıirányzatokról: 
 

A megszőnı költségvetési szerv elıirányzatai 2011. 
június 30-án zárolásra kerülnek. 
 

Rendelkezés az utolsó 
kötelezettségvállalás idıpontjáról: 
 

Az intézményvezetı 2011. június 30-át követıen 
kötelezettséget nem vállalhat. 
 

 
A közgyőlés megbízza elnökét a megszüntetett Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai költségvetési szerv Magyar Államkincstár által vezetett 
nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedések megtételével. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. május 23. 
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonaiban 
foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2011. június 30. 
napjával megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonai Intézményvezetıjét, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tripsó Zoltán, intézményvezetı 
Határidı: 2011. június 30. 
 
 
3. A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdése d) pontja alapján – a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai intézményvezetıjének Tripsó Zoltánnak 
a közalkalmazotti jogviszonya és magasabb vezetıi megbízása 2011. június 30. napján 
megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. június 30. 
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Szavazásra teszi fel a Hajdúsági Lakásotthonok elnevezéső költségvetési szerv – jogutód 
nélküli – megszüntetésére, az intézményben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának, 
valamint Bíró István intézményvezetı közalkalmazotti jogviszonyának és magasabb 
vezetıi megbízásának megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.13/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 13. 10:23  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100.00 88.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 88.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
124/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában, 95. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdésére a Hajdúsági Lakásotthonok elnevezéső 
költségvetési szervet 2011. június 30. napjával – jogutód nélkül – megszünteti. 
 
A közgyőlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése 
alapján a költségvetési szerv megszüntetı okiratát a következık szerint fogadja el: 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
A megszüntetett költségvetési 
szerv neve: 
 

HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv székhelye: 
 

4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 

Gyermekvédelmi szakellátás 

Szakágazat szerinti besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 
 

Alaptevékenysége: 
(2011. június 30-ig) 

841901 Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 
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879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói 
ellátást nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv alapítójának neve, címe: 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen Piac u. 54. 

A megszüntetett költségvetési 
szerv alapításának éve: 
 

1990. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv fenntartójának neve, címe: 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv irányító szervének neve, 
székhelye:  
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv megszüntetı szervének 
neve, székhelye:  
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

A megszüntetés idıpontja: 
 

2011. június 30. 

A megszüntetés oka: 
 

A gyermekvédelmi szakellátáshoz biztosított normatív 
állami támogatás nem fedezi a közfeladat 
finanszírozását, ezért azt a fenntartó megyei 
önkormányzat 59,4 %-kal egészíti ki. Az 
önkormányzati támogatás összegét a fenntartó a 
költségvetési gazdálkodás nehézségei miatt a 
továbbiakban nem biztosítja. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv által ellátott közfeladat 
jövıbeni ellátása: 
 

A megyei önkormányzat a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
96. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátást ellátási szerzıdés útján biztosítja. 
 

A megszüntetı okirat száma: 
 

124/2011. (V. 13.) MÖK határozat 

Rendelkezés vagyoni jogok és 
kötelezettségekrıl: 
 

A költségvetési szerv jogutódja – az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 96. § (3) bekezdése alapján - 
a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az 
alapító szerv, azaz a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat. Az intézmény által használt vagyonra 
és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapító 
(megszüntetı) szerv vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó. 
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Rendelkezés a tartozásokról: 
 

Valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy 
pénzben kifejezett tartozást a költségvetési szerv 
megszőnését követıen a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat köteles rendezni. 

 

Rendelkezés az elıirányzatokról: 
 

A megszőnı költségvetési szerv elıirányzatai 2011. 
június 30-án zárolásra kerülnek. 
 

Rendelkezés az utolsó 
kötelezettségvállalás idıpontjáról: 
 

Az intézményvezetı 2011. június 30-át követıen 
kötelezettséget nem vállalhat. 
 

 
A közgyőlés megbízza elnökét a megszüntetett Hajdúsági Lakásotthonok költségvetési szerv 
Magyar Államkincstár által vezetett nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. május 23. 
 
 
2. A Hajdúsági Lakásotthonokban foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti 
jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján 2011. június 30. napjával megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri a Hajdúsági Lakásotthonok intézményvezetıjét, a gyermekvédelmi 
szakellátást végzı dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésével kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Bíró István, intézményvezetı 
Határidı: 2011. június 30. 
 
 
3. A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdése d) pontja alapján – a Hajdúsági Lakásotthonok 
intézményvezetıjének Bíró Istvánnak a közalkalmazotti jogviszonya és magasabb vezetıi 
megbízása 2011. június 30. napján megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. június 30. 
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Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonai és Hajdúsági Lakásotthonok mőködését szolgáló, a GAFI-ban és a 
TGYSZ-ben lévı egyes munkakörök a Szent Lukács Görögkatolikus 
Szeretetszolgálatnak - mint a Hajdúdorogi Egyházmegye jogi személyiségő egyházi 
intézményének történı átadására vonatkozó határozati javaslatot.  
 
Száma: 11.05.13/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 13. 10:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 22 100.00 88.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 22 100.00 88.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 3   12.00 
Összesen 25   100.00 
 
125/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva: 
 
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóságánál létesített 

– a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai és 
Hajdúsági Lakásotthonok gazdálkodási feladatai ellátását szolgáló – 3 gazdasági 
munkakört, valamint 

- a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál létesített 4 hivatásos 
nevelıszülıi és 6 nevelıszülıi tanácsadó munkakört 

2011. július 1. napjával a 122/2011. (V. 13.) MÖK határozatban megjelölt, a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára átadja. 
 
A közgyőlés felkéri az érintett intézmények vezetıit a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Sebı László, intézményvezetı 
    Erdei Sándor, intézményvezetı 
Határidı: 2011. június 30. 
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Különfélék 

 
 
Bodó Sándor 
Bejelenti, hogy a közgyőlés következı ülése várhatóan 2011. május 27. (péntek) munkaülés.  
Megköszöni a jelenlévıknek a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 
Készült: Debrecen, 2011. május 17.  
 
 
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán 
megyei fıjegyzı 

Bodó Sándor 
a megyei közgyőlés elnöke 
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