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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
166-182/2010. (IX. 17.) MÖK határozatai 

 
 
 
166/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
231/2008. (IX. 26.) MÖK határozat, 8/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 129/2010. (VI. 4.) MÖK 
határozat, 10/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 11/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 226/2009. (IX. 
11.) MÖK határozat, 305/2009. (XI. 27.) MÖK határozat, 157/2010. (VIII. 27.) MÖK 
határozat, 158/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat, 159/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat, 
160/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat, 161/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat, 162/2010. (VIII. 
27.) MÖK határozat, 163/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat, 164/2010. (VIII. 27.) MÖK 
határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2010. szeptember 17.  
 
 
 
167/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. szeptember 17-ei ülése napirendjét 
a következık szerint fogadja el: 
 
1. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti idıszakra szóló 

gazdasági programjának megvalósulásáról 
 
2. Beszámoló a közgyőlés bizottságai 2010. évi döntés-elıkészítı, javaslattevı 

tevékenységérıl, illetve a közgyőlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
 
3. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának  

2010. évi elsı félévi helyzetérıl 
 
4. Elıterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására 

 
5. Elıterjesztés Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervének elfogadására 
 
6. Elıterjesztés gazdasági társaságokat érintı döntésekre  

 
7. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi 

fordulójához kapcsolódó csatlakozási megállapodás megkötésére 
 

8. Elıterjesztés közoktatási feladatellátást érintı döntésekre 
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9. Elıterjesztés pályázat benyújtására 
 
10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított kitüntetı 

díjak 2010. évi adományozására (zárt ülés) 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 17. 
 
 
 
168/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2007-2010. közötti idıszakra szóló gazdasági programja 2007-2010 közötti idıszak 
megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 17. 
 
 
 
169/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított  
16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 4. § (2) bekezdése alapján - 2010. január 1. és 2010. 
szeptember 1. közötti idıszakra vonatkozóan - a közgyőlés bizottságai döntés-elıkészítı, 
javaslattevı tevékenységérıl, illetve a közgyőlés által átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
valamint a Bocskai Munkabizottság 2007-2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 17. 
 
 
 
170/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és 
intézményei 2010. évi elsı félévi gazdálkodásának  helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja.  



436. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 

A közgyőlés megállapítja, hogy: 
- 2010. évben az önkormányzatnak a központi költségvetésbıl származó (SZJA, normatív, 

kötött normatív) költségvetési támogatása - a feladatmutatók növekedése ellenére -  
579 millió Ft-tal csökkent a 2009. évihez viszonyítva, amely 21,4%-os csökkenést 
jelentett. A 2006-2010. évek vonatkozásában egyik évrıl a másikra ilyen mértékő 
csökkenés nem volt az állami támogatásokban. 

 
- A bevétel kiesés pótlása, a bevételek növelése a mőködési hitel felvétele mellett a kötvény 

bevételébıl, az értékpapírok értékesítésébıl, az önkormányzat kevés számú forgalomképes 
ingatlanának értékesítésébıl származó bevételbıl volt lehetséges. 

 
- Az elsı félévben az intézmények és az önkormányzat hivatala összesített pénzforgalmi 

mérlegének adatai összességében közel idıarányosan teljesültek. A 2010. évi módosított 
elıirányzathoz viszonyított elsı félévi összes bevétel teljesítése finanszírozási 
bevételekkel együtt 5 266 943 ezer Ft (55,0%), az összes kiadás teljesítése finanszírozási 
célú kiadásokkal együtt 4 350 039 ezer Ft (45,4%). Az ingatlanpiaci helyzet, az 
illetéktörvény változása miatt az illeték bevételi terv az elsı félévben közel 170 millió Ft-
tal maradt el az idıarányos tervelıirányzattól. Az önkormányzatnak nincs ráhatása az 
illetékbeszedésre. A kamat- és árfolyamnyereség bevételi terv szerinti teljesülése is 
bizonytalan.  

 
A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıit, hogy a 2010. második félévi gazdálkodás 
során: 
- tegyenek intézkedéseket a saját bevételi terv teljesítése érdekében, és azt havonta 

értékeljék a fenntartó felé, 
- biztosítsák az intézmény költségvetési elıirányzatain belüli gazdálkodást, az intézményi 

költségvetés idıarányos végrehajtását, 
- megfelelı idıben kezdeményezzék a szükséges elıirányzat-módosításokat, 
- takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak ellátását.  
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
        az intézmények vezetıi 
Határidı:   2010. szeptember 30., folyamatos 
 
 
 
171/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Hajdú-Bihar Megye Területrendezési 
Terve elkészítésének megkezdésekor hatályos 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet szerinti 
felhatalmazás alapján – figyelemmel a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben  
foglaltakra - Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervének megyei szabályozási irányelveit 
a határozati javaslat 1. számú melléklete, a Területrendezési intézkedési javaslatot a határozati 
javaslat 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Hajdú- Bihar Megye Területrendezési 
Tervének véleményezésében közremőködı szerveket tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 30. az értesítésre, illetve folyamatos 
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1. számú melléklet 

 
I. A térségi szerkezet alakításának fıbb célkitőzései 
 
Az OTrT, valamint a már elkészült megyei területrendezési vizsgálatok és program alapján a 
térségi szerkezeti terv a következı szempontok, és célkitőzések szerint irányozza elı a megye 
térségi szerkezetét. 

- A megye külsı és belsı térszerkezeti kapcsolatainak javításával kiegyensúlyozottabb 
területi szerkezet kialakítása; Debrecen „hub” (kerékagy, középpont, súlypont) 
jellegére alapozottan sugaras- győrős hálózat kialakítása. 

- A térszerkezeti kapcsolatok fejlesztésének infrastrukturális alapja elsıdlegesen a 
közúti közlekedés, de fontos szerepet kap a vasúti közlekedés fejlesztése is. 

- A külsı térszerkezeti kapcsolatok fejlesztése érdekében meghatározó a nemzetközi 
folyosókhoz való kapcsolódás megteremtése, az észak-déli folyosó megteremtésének 
elısegítése. 

- A belsı kapcsolatok fejlesztése érdekében a megyerészek közötti kapcsolatok 
biztosítása, elkerülı utak, térségi jelentıségő mellékutak tervezése. 

- A településhálózat elemeinek fejlesztése, a közúthálózat csomópontjaihoz 
kapcsolódóan történik. 

- A természeti értékek védelme, az ökológiai hálózat fejlesztése meghatározó 
jelentıségő a térszerkezet alakításában.  

- A térszerkezet alakítása elısegíti az országhatáron átnyúló euro régiós kapcsolatok 
fejlesztését 

- A területi szerkezet alakítása nem veszélyeztetheti a felszíni vizek és a felszín alatti 
vízbázisok védelmét. 

 
 
II.  Megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó irányelvek, ajánlások 
 
a) Erdıgazdálkodási térség 
 
Az erdıgazdálkodási térségre vonatkozó területrendezési irányelvek: 
 
- Alapvetı fontosságú, hogy a meglévı erdıterületeket ne vonjanak belterületbe, ne 

minısítsenek beépítésre szánt területté a településrendezési tervben. 
- Az erdıtelepítésre szánt területek kiválasztásánál elsısorban a termıhelyi adottságokat, 

a talaj termıképességét, a mezıgazdasági mővelésre való alkalmasságot, valamint a 
környezetvédelmi és természetvédelmi igényeket kell figyelembe venni. 

- A meglévı erdık fenntartásával erdıtelepítésre alkalmas új területek kijelölésével, 
erdık telepítésével az a cél, hogy Hajdú-Bihar megye átlagos erdısültsége a jelenlegi 
11,2 %-ról az OTrT-vel összhangban legalább 15 %-ra növekedjen. 

- Az erdıtelepítések rendszerszerő erdıszerkezet kialakulását segíti elı, ennek keretében 
az erdıgazdálkodási célokat, a racionális földhasználat kialakítását, valamint a kiváló 
termıhelyi adottságú szántóterületek védelmét szolgálják. 

- A gazdasági rendeltetés mellett a meglévı erdık fenntartásánál és új erdık telepítésénél 
fokozott szerepet kell kapni a védelmi, az egészségügyi, a szociális és a turisztikai 
rendeltetésnek. 

- A védelmi rendeltetéső erdıket természetvédelmi, talajvédelmi, levegıtisztaság védelmi 
és településvédelmi, valamint árvízvédelmi céllal javasolt telepíteni. 
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- Nagyobb települések, egészségügyi és üdülıterületek közelében célszerő egészségügyi, 
szociális és turisztikai rendeltetéső erdık telepítése, elınybe- részesítve a virágzattal és 
terméssel kevésbé környezetterhelı, nem allergizáló fafajtákat. 

- A tájvédelmi térségek erdıterületein fontos összehangolni a vízgazdálkodás, a 
tájvédelem, a természetvédelem, az ökoturizmus és az erdıgazdálkodás szempontjait. 

- Gazdasági erdık telepítésénél a természeti adottságokat károsító hatások kizárására kell 
törekedni, egyéb erdıtelepítéseknél, ahol a természeti viszonyok lehetıvé teszik, 
ıshonos fafajták alkalmazásával elınyben kell részesíteni természet-közeli 
erdıtársulások kialakítását. 

- Degradálódott zártkert területét, amennyiben más célú hasznosítása már felhagyásra 
került, a helyi gazdálkodási struktúrához illeszkedı mővelési kategóriába 
(településvédelmi célú erdı, szántó, vagy másodlagos gyep) indokolt sorolni. 

- Új erdıtelepítéseknél, a termıhelyi viszonyok figyelembevételével, kell elısegíteni 
természet-közeli erdıtársulások létrehozását. 

- Az erdık telepítésénél megyei szinten kiemelten kezelendık az eltérı adottságú 
tájegységek (árterek, szikesek, homokvidékek, roncsolt területek), valamint a víz és 
szélerózió által veszélyeztetett övezetbe tartozó területek. 

- Fontos elısegíteni a meglévı erdıállománnyal természetes, illetve természetszerő 
erdıkké történı átalakítást, a folyamatos erdıborítást biztosító erdıgazdálkodási 
módszerek terjedését 

 
b) Mezıgazdasági térség 
 
A mezıgazdasági térség területfelhasználására vonatkozó irányelvek: 
 
- A termıföldek mővelési ágból való kivonása csak a legszükségesebb mértékben, a 

gyengébb minıségő földeken valósulhat meg. 
- Kiváló termıhelyi adottságú termıföldek (szántó, szılı és gyümölcsös mővelési ágban) 

mővelési ágának megváltoztatására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor. 
- Gyenge adottságú és/vagy környezetileg érzékeny mezıgazdasági területeken a 

termıhelyi és a környezeti jellemzık figyelembevételével indokolt a mővelési 
ágváltoztatás gyepesítésre, erdısítésre, vagy az intenzitási fok szántóföldi 
extenzifikációval való megváltoztatása. 

- A meglévı öntözési lehetıségeket indokolt lenne jobban kihasználni, illetve a megfelelı 
termıhelyi adottságú övezetben azok fejlesztését kiemelten kezelni  

- A mezıgazdasági térségben célszerő kiemelt figyelmet fordítani a talajok optimális 
biológiai aktivitásának a megırzésére, illetve a talajterhelı igénybevételek, használatok 
kizárására. 

- A rendeltetésszerően funkcionáló zártkerteket, kertségi övezeteket érdemes lehetıség 
szerint biológiailag aktív állapotban tartani, a már degradálódott zártkertek területét a 
helyi mezıgazdálkodáshoz illeszkedı mővelési ágakba célszerő sorolni. 

- A meglévı homoki és sziki gyepek, lápterületek megırzése és természetvédelmi célokat 
is szolgáló hasznosítása kiemelten fontos feladat. 
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c) Vegyes területfelhasználású térség 
 
A vegyes területfelhasználású térségre vonatkozó irányelvek: 
 
- A vegyes területfelhasználási térségben az erdıgazdálkodási, a mezıgazdasági és a 

települési térségekre vonatkozó irányelvek alkalmazandók, a térségen belül megállapított 
területfelhasználási egység jellegének megfelelıen. 

 
d) Települési térség 
 
A városias és a hagyományosan vidéki települési térségre együttesen vonatkozó 
területrendezési irányelvek: 
 
- A beépítésre szánt területek növekedésének mérséklése legyen a cél 
- A meglévı települési területek rehabilitációját, a települési és az építészeti értékek, 

megırzését fontos elısegíteni. 
- Ha jogszabály máshogy nem rendelkezik település beépítésre nem szánt területét 

beépítésre szánt területté minısíteni, csak akkor lehet, ha az ezzel elérni kívánt cél már 
beépített terület újrahasznosításával nem érhetı el, vagy erre már nincs elég beépítésre 
szánt terület. 

- Új beruházásokat, lakóterület növelést elsısorban a meglévı beépített területek 
rehabilitációs és rekonstrukciós területein célszerő elhelyezni, korlátozva az új területek 
igénybevételét, a zöldmezıs beruházások, ipari parkok, új lakóterületi egységek, 
lakóparkok céljára. Támogatni szükséges a meglévı lakóterületek intenzívebb 
hasznosítását a lakatlan, és funkcióját vesztett épületek újrahasznosítását. A beépített 
területen kívül települni kívánó zöldmezıs beruházások (ipari, kereskedelmi, szolgáltató 
centrumok) telephely kijelölését a településrendezési tervben a természetvédelem, a 
környezetvédelem és a termıföld védelem szempontjainak figyelembe vételével kell 
szabályozni. 

- Az épített környezethez történı illeszkedés érdekében az átlagnál magasabb építmények 
tervezését és engedélyezését elızetes településképi vizsgálathoz kell kötni; az építési 
övezetekben az építmény magasság értékét a helyi építési szabályzatban meg kell 
határozni. 

- A tájképvédelmi övezetben a települési területek összenövésének megakadályozása 
érdekében fontos cél a szomszédos beépítésre szánt területek 200 méteres távolságának 
megtartására. 

- Meg kell ırizni a települések kialakult egyedi karakterét, szerkezetét, belterületének 
kompakt jellegét. 

- A kulturális örökség és a természeti környezet szempontjából érzékeny területeken 
kerülni kell a település hagyományos szerkezetének és jellegének megváltoztatását, 
korlátozni kell a települések beépített területének kiterjesztését és a közlekedési hálózat 
fejlıdéséhez kötıdı üzletközpontok, raktárbázisok céljára új beépítésre szánt területek 
kialakítását. 

- Az ökológiai hálózat területein, a kiváló termıhelyi adottságú területeken, a 
hidrogeológiai védıterületen, a belvíz és árvízveszélyes területeken, továbbá a 
településkép védelmi övezetben korlátozni kell, illetve szigorú feltételekhez kell kötni a 
beépítésre szánt területek bıvítését. 

- A települési adottságok figyelembe vételével növelni szükséges a településeket védı 
erdık, fásítások, a beépített területekhez kapcsolódó zöldfelületek, parkok területét. 
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- Történelmi településmagok rehabilitálása során a településkép javítása érdekében a 
közmővek lehetıség szerinti rejtett vonalvezetése szükséges, 

- a települések belterületi útjai, utcái mentén törekedni kell a legalább egyoldali zöldsáv és 
útfásítás kialakítására. 

- A település belterülete és az azt elkerülı utak között védı-takaró zöldsáv létesítése 
minden esetben szükséges; indokolt esetben zajvédelmi, vagy levegı védelmi 
létesítmény kialakítása is javasolt. 

- A települési térségben a területhasználat változása nem eredményezheti a biológiai 
aktivitás érték csökkenését. 

- A városközpontok és a történeti településszerkezeti részek területén nem engedhetı meg 
a településszerkezetet és a településképet bomlasztó, attól idegen funkciójú beépítések 
létesítése (üzemanyagtöltı állomás, bevásárló központ, sportközpont, nagykiterjedéső 
közlekedési létesítmény). 

 
Városias települési térségre vonatkozó területrendezési irányelvek:  
 
- Városközpont területén valamennyi közmő felszín alatti vezetését kell elıirányozni. 
- A városias települési térségbe tartozó településeken a már kialakult zöldterületek, 

közparkok, közjóléti erdık, rekreációs igények kielégítését szolgáló egyéb zöldfelületi 
jellegő különleges területek megırzendık, arányuk a beépítésre szánt területhez képest 
nem csökkenthetı. 

- A hagyományos, vagy paneles lakótelepek rehabilitációja során törekedni kell a 
városszerkezetbe való minél harmonikusabb és szervesebb illeszkedés biztosítására, a 
lakótelepek „humanizálására”. 

 
Hagyományos vidéki települési térségre vonatkozó területrendezési irányelvek: 
 
- Kerülendı a hagyományos településszerkezethez, településkarakterhez, beépítési 

módhoz, meglévı értékes népi építészeti emlékekhez nem illeszkedı lakó és egyéb 
területek kijelölése, kialakítása; figyelembe veendı az adott vidéki település karaktere, 
léptéke, szerkezete, településképi jellege. 

- Fontos megırizni a hagyományosan vidéki települések táji kapcsolatait, a településkép és 
a táj összhangját. 

- Hagyományosan vidéki település belterületén nem lehetséges zavaró hatású ipari, 
gazdasági területek kialakítása, valamint nagy alapterülető, 2000 m2 feletti építményeket 
tartalmazó egyéb területek kijelölése; ilyen fejlesztési területek vagy csak teljes mőszaki, 
környezetvédelem és településvédelem biztosítása esetén, vagy a meglévı belterülettıl 
megfelelı védıtávolság betartása esetében indokolt. 

- A hagyományosan vidéki települési térségben csak kevésbé intenzív, maximum 1,5 
szintterület sőrőségő beépítésre szánt terület kialakítása lehetséges. 

- Települések külterületén meglévı mezıgazdasági birtokközpontok, majorok, lakott 
helyek esetében a történetileg kialakult beépítési jelleg, zöldfelületi elemek, egyedi 
tájértékek és az eredeti mezıgazdasághoz kapcsolódó funkciók megtartására kell 
törekedni és kerülni kell a túlzott mértékő beépítettséget. 
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e) Vízgazdálkodási térség 
 
A vízgazdálkodási térségre vonatkozó területrendezési irányelvek: 

 
- A megye területének vízgazdálkodási térségét a területen átfolyó folyók: Tisza, Berettyó, 

Ér- fıcsatorna Sebes-Körös fıvédvonalai és parti sávjai, valamint a belvízrendszerek fı- 
és mellékcsatornái, vízhasznosítási célú tározói és parti sávjai, a holtágaik által határolt 
területek és parti sávjaik alkotják. Távlati cél a vízgazdálkodási térség területein található 
felszíni vizek jó állapotának elérése, illetve fenntartása 

- Az EU Víz Keretirányelv elıírásaihoz illeszkedve, a hatékony vízvédelem érdekében a 
vízgyőjtı-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek megfelelıen a vízgyőjtıkön az integrált gazdálkodás követelményét 
kell érvényesíteni. A VKI végrehajtásához a KvVM és területi szervei együttesen 
készítik a Vízgyőjtı-gazdálkodási terveket, melynek jogszabálykénti kihirdetési 
határideje 2009. december 22. A megyei rendezési terv vízgazdálkodási térségeire 
vonatkozó határozatokat a kihirdetésre kerülı Vízgyőjtı-gazdálkodási terv megyét érintı 
elıírásaihoz kell igazítani, az esetlegesen azzal ellentétes határozatokat módosítani. 

- Törekedni kell, az idıszakos, illetve állandó vízállások, holtágak és mellékágak 
megtartására, mivel azok jelentıs természeti értékő területek, és felszíni vízkészlet-
tartalékot jelentenek. 

- A vízfolyások és állóvizek vízminıségének védelme érdekében az érintett vizek mentén, 
a szabályozott sávban, épület, építmény megvalósításának feltétele, hogy a vizek 
kártétele elleni védekezéssel, illetıleg a fenntartással járó szakfeladatok ellátását ne 
akadályozzák. A parti sávban épületet, építményt elhelyezni csak kivételesen – a 
természet védelmérıl szóló törvény, továbbá az Országos Településrendezési és 
Építésügyi Követelményekrıl szóló külön jogszabály szerint meghatározott körben, az 
illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehet. 

- A vízfolyások, vizes élıhelyek egyben ökofolyosók is. Javasoljuk az ökofunkció 
erısítése érdekében az emberi beavatkozások nyomán eltőnt, vagy meggyérült parti 
vegetáció helyreállítását, a vízfolyások menti fásítást, a területhasználatra vonatkozó 
21/2006 (I.31.) kormányrendeletben elıírtaknak megfelelıen.. 

- A vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok megoldása egy-egy vízrendszeren belül csak 
koordináltan végezhetı, a belterületi vízrendezést meg kell elıznie a befogadó külterületi 
szakaszának rendezése. 

- A vízfolyások mederrendezése során fontos figyelmet fordítani annak környezetbe illı 
megvalósítására, természeti környezetben természetes anyagok felhasználásával, mővi 
környezetben (belterületen) az épített környezetbe illesztéssel.  

- Vízkár-elhárítási szempontból kiemelten kezelendı a belterületek védelme a hordaléktól, 
külvizektıl, hordalékfogók, övárkok, záportározók építésével   

- A települések belterületén összegyőjtött csapadékvizek vízfolyásokba vezetését, csak 
elızetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, törmelékfogó stb.) után javasolt engedélyezni. 

- A helyi vízkárelhárítás érdekében a vízfolyások mentén különösen fontos kihasználni a 
záportározó-építési lehetıségeket, többek között a mélyebb fekvéső zöldfelületek, vályog 
gödrök ilyen célra történı hasznosítását. A vizek visszatartásával, lefolyásuk 
késleltetésével mentesíthetık az elöntéstıl a beépített területek,   
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f) Építmények által igénybe vett térség 
 
Építmények által igénybevett térség területén az országos és térségi jelentıségő mőszaki 
infrastruktúra hálózatok és egyedi épületek elhelyezésére vonatkozó általános területrendezési 
irányelvek: 
- Az építmények által igénybevett területek növeléséhez törekedni kell a leggyengébb 

termıképességő területek igénybevételére, és érvényesíteni kell a természetvédelem és a 
régészeti leletmentés szempontjait is. 

- Térségi szerkezeti terv érvényesülése érdekében az érintett települések 
településszerkezeti tervében területet kell biztosítani a közlekedési hálózat és 
létesítményei, a vízgazdálkodás, az energiaellátás és a hírközlés országos és térségi 
létesítményei, valamint ezek védıövezetei számára. 

- Védett természeti területen, erdıterületen és erdısítésre javasolt területen haladó 
gyorsforgalmi utak és fıutak nyomvonalai mellett kiszolgáló létesítmények csak 
kivételesen indokolt esetben, az illetékes szakhatóság hozzájárulásával helyezhetık el. 

- A közmő és a hírközlési hálózatok és létesítmények elhelyezési formáját 
településrendezési tervben kell szabályozni. 

- A Hortobágyi Nemzeti Park által érintett, vagy azzal határos települések éjszakai 
megvilágításának, területi fejlesztéseinek tervezésekor a fényszennyezés szempontjait is 
figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park területe jelölve 
van a Nemzetközi Sötét Égbolt Parkra. 

 
g) Az építmények által igénybevett térségben elhelyezhetı térségi mőszaki 

infrastruktúra hálózatok 
 
Árvízvédelmi rendszerekre és építményekre vonatkozó területrendezési irányelvek: 
 
- Az állam kizárólagos tulajdonában lévı elsırendő árvízvédelmi mőveket az átlagosan 

100 éves visszatérítési idejő, jégmentes árvíz elleni védelemre kell kiépíteni (mértékadó 
árvízszint, MÁSZ), amely a folyók mértékadó árvízszintjérıl szóló 15/1997. (IX.19.) 
KHVM rendelet által van szabályozva. Az elsırendő árvízvédelmi mővek kiépítésénél 
általában az 1.0 m magassági biztonságot kell alkalmazni 

- Árvízvédelem, folyószabályozás tekintetében prioritása van: 
az árvízvédelmi fıvédvonalak biztonsága és állékonysága megırzésének, 
lehetıség szerint növelésének (nem kellı biztonságú töltésszakaszok, ısmeder 
keresztezıdések),  a hordalék és a jég levezetésének, illetve a meder egyensúlya 
megtartásának.  

- Az árvédelmi töltés hullámtéri és mentett oldalán az elıírt védıtávolságokat be kell 
tartani, ott csak a jogszabályban meghatározott tevékenység folytatható a 379/2007. 
(XII.23.) Korm. rendelet és a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet szerint. A folyók 
mindenkori középvízi part éle mentén a parti sávot szabadon kell tartani és ott csak a 
jogszabályban (21/2000. (I.31.) Korm. rendelet) meghatározott tevékenység folytatható. 

- Fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett, valamint vízjárta területeket a 
településszerkezeti tervben fel kell tüntetni és a helyi építési szabályzatban kell 
megállapítani a szükséges korlátozásokat, tilalmakat. 

- A mentesített ártéri öblözetek területén, mélyfekvéső, „vízjárta területen” a 
településrendezési tervekben új beépítésre szánt területek csak korlátozó feltételekkel, 
vagy egyáltalán nem jelölhetık ki. 
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A belvízvédelmi rendszerekre vonatkozó területrendezési irányelvek: 
 
- Fımővek vonatkozásában folytatni kell a belvízrendszerek rekonstrukcióját (csatornák, 

mőtárgyak és szivattyútelepek). 
- A vízkár-elhárítási (belvízvédelmi) tevékenység szervezett és koordinált végzéséhez meg 

kell teremteni az állami, a társulati és az önkormányzati mővek szabályozott 
üzemeltetésének szinkronját.  

- A vízrendezés távlati feladatainak megfogalmazásánál a terület érzékenységével, 
értékével, potenciálisan veszélyeztetett hozamával arányos megoldásokat indokolt 
szorgalmazni, kiemelve a belvíz-tározás és a vízvisszatartás kérdését. Ebben a kérdésben 
nagy a jelentısége a bel-, és peremterületi mély és roncsolt területek befogadó 
kapacitásának, többfunkciós (zöldterületi, rekreációs, sport célú) hasznosítási 
lehetıségének. 

- Az ökológiai célú vízforgalom és az öntözıvíz szétosztása területén a belvízi fımővek 
kihasználását fokozni kívánatos (kettıs hasznosítás). 

- A torkolati és a közbensı átemelı belvízi szivattyútelepek átépítésére vonatkozó 
programot meg kell valósítani, a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelıen ütemezve a 
munkálatokat. 

- A belvíztározók többcélú használatát javasolt összehangolni a vízügyi, természet- és 
környezetvédelmi érdekekkel, valamint biztosítani kell a feltöltés és leürítés feltételeit. 

- A vízpart menti települések belterületén összegyőjtött csapadékvizet közvetlen a 
vízfolyásba vezetni, csak elızetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, stb.) után lehet. 

Térségi jelentıségő öntözırendszerekre vonatkozó területrendezési irányelvek: 

- A nagyterülető, összetett feladatú rendszer jobb kihasználására célszerő törekedni. 
- Meg kell teremteni a rendszer tovább építését megfogalmazó, CIVAQUA beruházás 

megvalósításának feltételeit. 
 
Térségi jelentıségő ivóvízellátó rendszerekre vonatkozó területrendezési irányelvek:  
 
- A megye területén az ivóvízellátás túlnyomó részben felszín alatti vízbıl, 

településenkénti önálló vízmőrıl történik. A megye felszíni térségi vízmőve a Kelet – 
Fıcsatornán, Balmazújváros külterületén létesített vízmő, hat település, illetve település 
rész vízellátását biztosítja. 

- Továbbiakban három kistérségi rendszer üzemel, valamint megyén kívülrıl regionális 
rendszerrıl kerül ellátásra három település.   

- Elıtérbe kell helyezni a meglévı vízellátó rendszerek biztonságos üzemeltetését és a 
vízminıség EU szabványoknak való megfeleltetését. Azoknál a vízszolgáltatóknál, ahol 
az ivóvízminıség arzén, bór vagy ammónium koncentráció vonatkozásában nem felel 
meg az EU 98/83 irányelvét érvényesítı 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet 
elıírásainak, el kell végezni a szükséges ivóvíz minıségjavító beruházásokat. 

- Kiemelten fontos feladat a vízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása a 
védıterületek kialakításával és a szükséges monitoring mőködtetésével. 

 
- A védıterületek fenntartásával összefüggı problémák vonatkozásában hangsúlyozni 

szükséges, hogy a vízadó kutak felhagyását a fenntartási költségek nem indokolhatják, 
kizárólag a vízminıség romlása. A tartalékként visszavett vízadó kutak védıterületeinek 
fenntartását biztosítani kell a tulajdonosoknak (önkormányzatok gazdasági társaságok, 
magánszemélyek, egyéb állami szervezetek, stb,) 
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- Az ivóvízbázisok védelmének fejlesztése (jogi és mőszaki eszközökkel) 

alapkövetelmény, hiszen ez alapfeltétel a szolgáltatott víz megfelelı minıségének 
biztosításához.. 

- A vízellátás-fejlesztési feladatok területén a mennyiségi ellátás mellett a minıség 
biztosítás igényét kell elıtérbe helyezni. 

- A megye távlati vízigényei a meglévı rendszerekrıl kielégíthetık.   
- A vízelosztó-továbbító mővek folyamatos rekonstrukciója – különösen a régi, korsze-

rőtlen anyagból készült vezetékek esetében – fontos feladat a jövıben. A másodlagos 
vízszennyezés csak a régi vezetékek, mőtárgyak kiváltásával kerülhetı el. 

- Az ivóvízellátó rendszereken belül célszerő biztosítani a tőzoltó vízellátást. A 
települések szabályozási tervében a 9/2000. (II. 16.) BM rendelettel módosított 35/1996. 
(XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tőzvédelmi Szabályzat elıírásainak 
megfelelıen szabályozni szükséges az oltóvíz biztosítását.  

 
Térségi jelentıségő szennyvízelvezetı rendszerekre vonatkozó területrendezési irányelvek:   

- Törekedni kell arra, hogy a keletkezett szennyvíz minél nagyobb hányada zárt 
győjtırendszeren jusson a szennyvíztisztító telepekre, ahol ellenırzött körülmények 
között kerülhet kezelésre, tisztításra, befogadóba táplálásra. 

- Azokon a településeken, ahol a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint meghatározott 
idıintervallumon belül meg kell valósítani a szennyvízelvezetést és tisztítást, ott a 
pályázati rendszerek kihasználásával javasoljuk megvalósítani a mővek tervezését és 
kiépítését. 

- Azokon a kis lélekszámú településeken, amelyek nem tartoznak a szennyvízelvezetési 
program szerint közmőves szennyvízelvezetéssel ellátható települések körébe, ott – az 
Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról szóló 174/2003. (X. 28.) 
Korm. rendeletnek megfelelıen kell eljárni. Az egyedi szennyvízkezelési mód 
kiválasztásánál fontos körültekintıen vizsgálni a felszíni és felszín alatti vizek 
érzékenységét, valamint a vízbázisok védıterületeit.  

- A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében nem szereplı és az OKTV 
térségi rendszert támogató javaslatával nem rendelkezı települések mindegyikére, 
amelyeknek szennyvíz-agglomerációhoz csatlakozása tervezett, ill. javasolt, a 
gazdaságossági felülvizsgálat elvégzése szükséges a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 
mellékletében rögzített módszertannak megfelelıen. E települések a Csatlakozási 
Szerzıdésben rögzített utolsó mentességi határidı (2015. december 31.) lejártát követıen 
- a Program felülvizsgálata keretében - kerülhetnek legkorábban a szennyvíz-elvezetési 
agglomerációs jegyzékbe. 

- A fokozatosan kiépülı szennyvízcsatorna-győjtı rendszerek mentén a lakosság 
érdekeltté tételével szorgalmazni kell a lakossági bekötések számának növelését. A 
szennyvízcsatorna - hálózatra rákötést követıen a szakszerőtlen emésztı-berendezések 
felszámolása szükséges a felszín alatti vizek szennyezésének megszüntetése érdekében. 

- Az elválasztott rendszerben fontos az ingatlanok illegális csapadék-bevezetéseinek 
megszüntetése. A tisztítótelepeknél puffermedence kialakítása javasolt a győjtıhálózat 
aknáin bejutó csapadékvíz lökésszerő terhelésének kiegyenlítése érdekében. 

- Az aprófalvak, vagy külterületi lakott helyek csatornázatlan részérıl elszállítandó 
települési folyékony hulladék (szippantott kommunális szennyvizek) fogadására és 
kezelésére a jövıben is lehetıséget kell biztosítani a tisztítótelepeken kialakított 
fogadóhelyeken. 



2010/9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 445. 

 
- A csatornázásra nem kerülı településrészeken, ill. kisfalvakban a környezetkímélı és 

költségtakarékos, szakszerő egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények nagy 
választékban rendelkezésre álló technológiáinak alkalmazását kell szorgalmazni.  

- A környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelıen mőködı, szennyvízbírság alá 
tartozó tisztító telepek esetében minél elıbb biztosítani szükséges azok intenzifikálását, 
ill. a tisztított szennyvizek mielıbbi ártalommentes elhelyezését. 

- A meglévı és tervezett tisztítótelepeken a szigorodó környezetvédelmi és 
természetvédelmi elıírások kielégíthetısége érdekében teret kell biztosítani a 
befogadóba vezetés elıtt – lehetıség szerint természetközeli – utókezelı mőködtetésére, 
amely utótisztítást, kiegyenlítı tározást tesz lehetıvé. 

- Azokon a településeken, illetve település részeken, ahol megengedett az állattartás, a 
lakosság érdekelté tételével kell megszüntetni a hígtrágya szennyvízcsatornába való 
bekötését 

 
h) Energiaközmő-hálózatok és építmények 
 
Energiaközmő-hálózatokra és építményekre vonatkozó területrendezési irányelvek:  

- A megye területén haladó országos és térségi jelentıségő energiaközmő-hálózatok és 
létesítmények megvalósíthatóságát biztosító területsávok illetve területek, az országos és 
térségi létesítmény által igényelt magassági és egyéb korlátozások övezetének 
szabályozásában az ágazati szabványok és elıírások az irányadók. 

- Az energiaközmő-hálózatok és létesítmények fektetési, elhelyezési formáját a 
településrendezési tervben szükséges szabályozni. Új vezetékek létesítésekor a mőszaki–
gazdasági mellett a környezeti állapot javításának (esztétikai megjelenés stb.) 
szempontjait mérlegelni kell. 

- Beépítésre szánt területeken az új közép- és a kisfeszültségő villamos, továbbá a vezetékes 
elektronikus hírközlési hálózatokat és a felújításra kerülı meglévı vezetékeket már 
földalatti vezetéssel, kábelben javasolt megépíteni a városokban és a kisebb 
településeknek legalább a központjaiban. 

 
- Nagyobb kapacitású szélerımő parkok esetén – melyek megvalósítása vállalkozói alapon 

történik – a területileg illetékes áramszolgáltatónak kell meghatároznia a hálózatra történı 
csatlakozás biztosíthatóságát és feltételeit. 

 
- A közcélú vezeték nélküli elektronikus hírközlést szolgáló bázisállomásokat üzemeltetı 

szolgáltatók között együttmőködés kialakítása és közös állomások alkalmazása elsıdleges. 
A telepítéseket tájképi és településképi szempontból kiemelten fontos vizsgálni. 

- A hálózat fejlesztésekor olyan nyomvonal vagy telepítési helyszín kiválasztására kell 
törekedni, amely nem érint országos jelentıségő védett természeti területet, Natura 2000 
területet és az országos, illetve térségi ökológiai hálózat övezetét. Amennyiben egyes 
létesítmények esetében elkerülhetetlen a természetvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendı területek érintése, ott az érintett terület minimalizálására kell törekedni, még 
akkor is, ha ez csak többlet anyagi ráfordítással valósítható meg. 
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i) Közlekedési hálózatok és építmények 
 
Közlekedési hálózatokra és építményekre vonatkozó területrendezési irányelvek: 

- A közlekedési létesítmények tervezése és megvalósítása során az érvényes szakági 
elıírások szerint kell eljárni, figyelemmel a várható forgalmi igényekre. Prioritásként 
kezelendı az emberi környezet védelme, beleértve a forgalombiztonságot, a zaj– és 
levegıszennyezés megfelelı szinten való tartását, ill. csökkentését, a táj– és 
természetvédelem követelményeit, valamint a területfejlesztı hatás optimális 
hasznosítását. 

-  A gyorsforgalmi úthálózat ütemezett, szakaszos kiépítését a tárgyban mindenkor érvényes 
Kormányrendeletnek megfelelıen kell feltételezni, azonban minden lehetséges megoldás 
és ütemezés során gondoskodni kell a párhuzamos lassúkiszolgáló-vagy havária-utakról, 
ill. közforgalmú jármővek balesetmentes közlekedésének biztosításáról.  

-  A tervezett új nyomvonalak, ill. nyomvonalszakaszok, csomópontok és más közlekedési 
létesítmények területigényének pontosítása a települések településrendezési terveinek 
készítése során. 

- A gyorsforgalmi utak tervezett szakaszainak kiépítése a megyében a magasabb szintő, 
vagy helyi tervekben megadott csomópontok figyelembevételével ajánlott.  

- A települések egymás közötti kapcsolatainak és a felsıbbrendő (gyorsforgalmi és fıúti) 
hálózat megfelelı elérésének biztosítása érdekében a következı mellékutak kiépítése 
javasolt:  

 
j) Az építmények által igénybevett térségben elhelyezhetı egyedi építmények (speciális 

létesítmények) 
 
Bányászati tevékenységgel érintett területek területfelhasználására vonatkozó területrendezési 
irányelvek: 

- Az érintett település településrendezési tervében biztosítani kell a megkutatott 
készletekkel rendelkezı ásványi nyersanyag lelıhelyek védelmét. 

- A tájsebként jelentkezı felhagyott bányaterület rekultivációja kiemelten 
kezelendı. 

 
Térségi jelentıségő hulladéklerakó hely területfelhasználására vonatkozó területrendezési 
irányelv: 

- A területi érzékenységnek megfelelı sorrend figyelembe vételével a nem 
megfelelı mőszaki védelemmel mőködı hulladéklerakó folyamatos kiváltása 
szükséges, illetve az illegális lerakások megszüntetését és rekultiválását el kell érni 
a lehetséges pályázatok igénybevételével. 

 
 
III.  Megyei övezetekre vonatkozó irányelvek, ajánlások 
 
a) Országos ökológiai hálózat térségi övezetei ( 3/1. sz. rajzi melléklet ) 

Magterület övezetére vonatkozó irányelvek: 
 

- Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve ha a gyepterületen 
létesíteni kívánt építmény  közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 
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- Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges esetben 
(természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési cél 
megvalósítása érdekében, ill. az elıbbiekhez kapcsolódó ökoturisztikai célból) javasolt. 

- Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az eredeti 
terepszinttıl számított legfeljebb 10 méteres magassággal létesíthetı. 

- Az övezetben nagy felülető reklám célú hirdetı építmény (óriásplakát) és „doboz” 
jellegő építmény nem helyezhetı el. 

- Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyezı, szennyezı létesítmény, így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-tároló és kezelı, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma javasolt. 

- A meglévı települési hulladéklerakók mielıbbi felszámolása szükséges. 
- A károsodott, védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
- A kialakult tájhasználat csak a természet-közeli állapothoz való közelítés érdekében 

változtatható meg. 
- A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a 

megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 
- Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélı módszerek alkalmazásával 

történhet. 
-  Az övezetben az országos jelentıségő védett természeti területeken és a Natura 2000 

területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés 
csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 

- Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe 
terelése, a természet-közeli állapotot veszélyeztetı duzzasztása nem megengedhetı.  

- Az erdıterületek nagysága összességében nem csökkenhet.  
- Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhetı.  
- Kerékpározás, lovaglás a természetvédelmi hatóság által engedélyezett útvonalakon 

lehetséges.  
 
Ökológiai folyosó övezetére vonatkozó irányelvek: 

- Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen 
létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 

- Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény csak különleges esetben 
(természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési cél 
megvalósítása érdekében, ill. az elıbbiekhez kapcsolódó ökoturisztikai célból) javasolt. 

- Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az eredeti 
terepszinttıl számított legfeljebb 10 méteres magassággal létesíthetı. 

- Az övezetben nagy felülető reklám célú hirdetı építmény (óriásplakát) és „doboz” 
jellegő építmény elhelyezése nem javasolt. 

- Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyezı, szennyezı létesítmény, így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-tároló és kezelı, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma javasolt. 

- Erdıterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával a helyi 
építési szabályzatban elıírt feltételek szerint javasolt. 

- A meglévı települési hulladéklerakók mielıbbi felszámolása szükséges. 
- A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
- A kialakult tájhasználat csak a természet-közeli állapothoz való közelítés érdekében 

változtatható meg. 
- A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a 

megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 
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- Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélı módszerek alkalmazásával 
történhet. 

- Az övezetben külterjes gazdálkodási tevékenység kívánatos. 
- Az övezetben az árkok, csatornák, utak mentén és a táblák szélén az élıvilág 

fennmaradását szolgáló fasorokat, cserjesávokat, erdısávokat javasolt telepíteni. 
- Erdıtelepítést ıshonos fafajokkal célszerő végezni. 
- Az ökológiai folyosók hézagainak pótlására törekedni kell. 
- Az övezetben az országos jelentıségő védett természeti területeken és a NATURA 2000 

területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés 
csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 

- Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe 
terelése, a természet-közeli állapotot veszélyeztetı duzzasztása nem megengedhetı.  

- Az erdıterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
- Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhetı. 
- Kerékpározás, lovaglás a természetvédelmi hatóság által engedélyezett útvonalakon 

lehetséges.  
 
Puffer terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- Az övezetben beépítésre szánt terület kijelölése nem javasolt. 
- Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélı módszerek alkalmazásával 

történhet. Mővelési ág és gazdálkodási mód megváltoztatása csak a táj arculatának 
megfelelıen, a termıhelyi viszonyokhoz igazodó természet-közeli gazdálkodás 
érdekében — külterjes erdı, rét és gyepgazdálkodás — javasolható. 

- Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyezı, szennyezı létesítmény, így különösen hulladéklerakó, dögkút, 
szennyvíziszap-tároló és kezelı, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma javasolt. 

-   Az övezetben energetikai célú magasépítmény elhelyezésének tilalma javasolt. 
- Erdıterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával javasolt a  

helyi építési szabályzatban elıírt feltételek szerint. 
- A meglévı települési hulladéklerakók mielıbbi felszámolása szükséges. 
- A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
- Az övezetben új külszíni bányatelek megállapítása nem javasolt. 
- Az övezetben az országos jelentıségő védett természeti területeken és a NATURA 2000 

területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás, valamint gyepfeltörés 
csak a természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 

- Az erdıterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
- Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhetı.  

 
 
b) Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezete. ( 3/2. sz. rajzi melléklet ) 
 
Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- Kiváló termıhelyi adottságú szántóterület övezetében a szántó mővelési ág 
megváltoztatására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor. 

- Az övezetben kívánatos elısegíteni az agrár-térszerkezetet elınyösen formáló mozaikos 
védı erdısávok, fasorok telepítését, egyben biztosítani kell a meglévı mezsgyék, 
erdısávok védelmét. 
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- Javasolt a talajdegradációt megakadályozó mővelési technológiák elınyben részesítése, 

valamint növényvédı szerek és mőtrágyák ésszerő, a feltétlenül szükséges mértéket meg 
nem haladó alkalmazása. 

 
c) Erdıtelepítésre alkalmas terület övezete  ( 3/3. sz. rajzi melléklet ) 
 
Erdıtelepítésre alkalmas terület övezetére vonatkozó irányelvek: 
- Az erdıtelepítésre alkalmas termıhelyek állapotát úgy kell fenntartani, hogy az a 

késıbbi erdıtelepítés lehetıségét ne zárja ki. 
- Az erdıtelepítésre alkalmas területek kiválasztásánál a termıhelyi adottságokat, a talajok 

termıképességét, a mezıgazdasági mővelésre való alkalmasságot, valamint a 
környezetvédelmi és természetvédelmi igényeket és a kizáró tényezıket javasolt 
figyelembe venni. 

- Erdıtelepítéseknél – ahol a termıhelyi viszonyok lehetıvé teszik – ıshonos fafajok 
alkalmazásával elınyben kell részesíteni a természet-közeli erdıtársulások létrehozását. 

- Gazdasági erdık telepítésénél a gazdasági szempontok az irányadók, a természeti 
adottságokat károsító hatások kizárása mellett. 

- Kedvezı mezıgazdasági adottságokkal rendelkezı térségekben elsısorban mezıvédı 
erdısávok és kisebb erdıfoltok telepítése indokolt nagyobb, összefüggı rendszerbe 
illesztve. 

- Az erdıtelepítéseknél a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában foglaltakat is célszerő 
mérlegelni. 

-  Új erdıterületek tervezése és létesítése során elsısorban az Evt 44-50 §-át kell 
figyelembe venni. 

 
d) Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete.   ( 3/4. sz. rajzi melléklet ) 
 
Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- Alapvetı kívánalom, hogy a kiváló erdıterületeket a településszerkezeti tervben 
erdıterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

-  Kiváló erdıterület mővelési ágának – ha az ténylegesen erdı mővelési ágban van – 
megváltozatását a közérdek fokozott figyelembe vétele mellett kell mérlegelni. 

- Kiváló erdıterületeken olyan erdıgazdálkodási technológiák alkalmazása javasolt, amely 
a termıhelyek kiváló állapotát hosszú távon fenntartja. 

- A kiváló erdıterületeken biztosítani kell a gazdasági-, a védelmi és a turisztikai célok 
összhangját. 

- Kiváló erıterületeken törekedni kell arra, hogy az erdı rendeltetésével összhangban a 
termıhelyi potenciál a legnagyobb mértékben kihasználásra kerüljön. 

- Az erdıtelepítések egyaránt szolgálják az erdıgazdálkodási célokat, a racionális 
földhasználat kialakulását, valamint a szántóterületek védelmét, továbbá segítsék elı 
megyei, illetve regionális szinten a rendszerszerő erdıszerkezet kialakulását. 



450. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 

 
e) Térségi komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezete ( 3/5. sz. rajzi melléklet) 
 
Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- A térségi tájrehabilitációt igénylı terület övezetben a 100 ha-t meghaladó, egybefüggı, 
tájökológiailag kedvezıtlen mezıgazdasági területeket fasorokkal, mezıvédı erdısávval 
tagolni kell. A fasorok, erdısávok tervezésekor figyelembe kell venni a védett területek, 
a Natura2000 területek és a Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit.  

 
- A területek újrahasznosításának célját és szabályait a jogszabályi elıírások szerint 

elkészítendı tájrendezési terv alapján – a tájrendezési elıtervben rögzített 
újrahasznosítási cél figyelembevételével – a településrendezési tervben szükséges 
meghatározni. 

-  A roncsolt területek, tájsebek rehabilitálása során a környezı területek adottságaihoz és 
területhasználatához illeszkedı újrahasznosítást kívánatos megvalósítani, hangsúlyt 
helyezve a véderdık, védelmi célú zöldfelületek és átmeneti víztározók létesítésére. 

-  Különös figyelmet kell fordítani az anyagnyerı helyek (ásványi anyag bányák) 
rekultiválására, a tulajdonosi érdekeket is szolgáló környezeti és területhasználati 
adottságokhoz leginkább illeszkedı újrahasznosítására.  

- A jelentıs mértékben átalakított roncsolt területek, tájsebek és mőszaki védelem nélküli 
hulladéklerakók, továbbá az amortizálódott (felhagyott, távlatban hasznosíthatatlan), 
korábbi ipari és mezıgazdasági telepek területének rehabilitálása során a környezı 
területek adottságaihoz és területhasználatához illeszkedı újrahasznosítást javasolt 
megvalósítani, hangsúlyosan kezelve a véderdık, védelmi célú zöldfelületek létesítését, 
ipari, mezıgazdasági telepek esetében a teljes megszüntetést. 

- Az újrahasznosítás célját és szabályait a jogszabályi elıírások szerint elkészítendı 
tájrendezési terv alapján a településrendezési tervben ajánlott meghatározni. 

-  A kisebb területő, de sőrőn elıforduló építıanyag-ipari bányaterületek rehabilitációjánál 
elsıbbséget javasolt biztosítani azoknak, melyek szennyezıdésre érzékeny felszíneken 
találhatók, így helyreállításuk a felszín alatti vizek megóvása érdekében kiemelt 
jelentıségő. 

 
f) Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezete. ( 3/6. sz. rajzi melléklet ) 
 
Térségi jelentıségő tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- Az övezetben törekedni kell a hagyományos tájhasználat megırzésére. Mővelési ág 
megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelı 
tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erısítése, valamint közmő, energiahálózat és 
közút építése érdekében engedélyezhetı.  

- A tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település helyi építési szabályzatának az 
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek 
érdekében a tájképet jelentısen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban 
meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

- A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében nagyon fontos a külterületeken 
(elsısorban az erdı- és mezıgazdasági és vízgazdálkodási területeken) az építési 
lehetıségek szigorú szabályozása, indokolt esetben tiltása, különösen a település-közeli 
kertes mezıgazdasági területeken, valamint - a szılımővelés fenntartását segítve - a 
hagyományos szılıterületeken. 
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- A településrendezési tervekben javasolt lehatárolni az övezeten belül a kertes 
mezıgazdasági területeket. Ezen területeken (volt zártkertekben) tájba illeszkedı, 
hagyományos építészeti megoldásokkal gyümölcs- és szılıtermesztést, feldolgozást 
szolgáló épületek elhelyezésére a lehetıséget javasolt biztosítani. Új telekalakításkor 
1500 m2- nél kisebb teleknagyság nem javasolt. 

- A közmővezetékeket és a járulékos közmőépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a 
tájba illıek legyenek. Az övezetben az új és felújításra kerülı nagy-, közép- és 
kisfeszültségő vezetékeket – ha azt tájvédelmi igények indokolják – földkábelben kell 
elhelyezni. 

- Az övezetbe esı gyepterületek (legelık, rétek) beépítésének lehetıségét ki kell zárni. 
- Erdıterületen csak az erdıgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-oktatást 

szolgáló épületek elhelyezése javasolt, a természeti értékek sérelme nélkül. 
- Az erdıterületeken kerülni kell a nagy kiterjedéső véghasználatokat (tarvágásos 

területeket), valamint az idegenhonos faállományok telepítését. 
- Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a meglévı belterületekhez kapcsolódva 

javasolható úgy, hogy az a környezetminıség (településgazdálkodás, levegı, 
vízminıség) romlásához nem vezethet. 

- A természeti és tájképi értékek megırzése érdekében a szomszédos települések közötti 
külterületi, beépítetlen szabad területek megırzése szükséges, a települések (beépítésre 
szánt területek) összenövésének megakadályozására. 

- A tájban megjelenı település sziluettjét megváltoztató bel- vagy külterületi (magas) 
építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben a kialakult 
településképnek megfelelıen javasolt meghatározni az épületek magassági korlátozását 
(építménymagasság). Ennek érdekében a tájképet jelentısen megváltoztató építmények 
terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. 

- A jellemzıen falusi környezetben törekedni kell a hagyományos táj-és településszerkezet 
megırzésére (vagy lehetıség szerint újra kialakítására), az értékes táji elemek, egyedi 
tájértékek fokozottabb védelmére. A városi környezetben ezeken túlmenıen fı célnak 
tekinthetı a zöldfelületek arányának növelése, a történeti városkép és szerkezet 
megırzése. 

- A szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a településkép-
védelmi övezet határát, amely a tájképi értéket képezı kulturális örökség szempontjából 
kiemelten kezelendı területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi 
védelem alatt álló természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település 
arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket tartalmazzák. A településrendezési 
tervekben elızıek alapján figyelmet kell fordítani az egyedi tájértékek számbavételére, 
ezek védelmére. 

- A kilátás–rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (mőemlék-épületek, kastélyok, 
azok környéke, kastélyparkok, történeti kertek, arborétumok, vízfolyások, tavak) 
idegenforgalmi vonzerıt jelentenek. Törekedni kell a tájban rejlı kiváló idegenforgalmi 
lehetıségek természetkímélı módon történı, a táji adottságok fennmaradását segítı 
hasznosítására. 

- A meglévı, tájképet zavaró hatású építmények, létesítmények megfelelı takarását 
biztosítani kell, az övezetben „óriás plakátok” és más nagymérető reklámhordozó 
mőtárgyak felállítása (pl. a közutak mentén) tájképi okból sem javasolható. 

- A vízfolyások külterületi szakaszait a településrendezési tervekben legalább 50–50 m 
széles sávban beépítésre nem szánt területként, korlátozott területhasználattal javasolt 
szabályozni, a meglévı természetes medervonalakat és a vízfolyásokat kísérı 
növényzetet természetes állapotában meg kell ırizni, annak hiányában azt ki kell 
alakítani. 
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- Meg kell akadályozni a közeli települések beépítésre szánt területeinek összenövését és 
biztosítani kell, hogy azok 200 m-nél közelebb egymáshoz ne alakuljanak ki. A köztes 
területen a település-, és tájképet nem zavaró területhasználat javasolt. Ellenkezı esetben 
zavaró település-, illetve tájkép esetén annak takarását segítı területhasználat javasolt.   

- Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

- A tájképi értékkel is rendelkezı egyedi tájértékek (MSZ 20381) védelmére fokozott 
figyelmet kell fordítani. 

 
g) Világörökség és világörökség-várományos terület övezete. 

 ( 3/7. sz. rajzi melléklet ) 

 

A világörökség és világörökség-várományos terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- A világörökség-várományos területre elkészülı kezelési terv által lefektetett 
elhatározásokat az egyes települések településrendezési tervei foglalják szabályzatba. 

- A terület jövıjét meghatározó helyi tervekben a kulturális örökségi értékek védelmének 
prioritást kell élveznie. 

- Biztosítani szükséges a világörökség-várományos területen található régészeti emlék 
feltárását, megırzését, értékeiknek bemutatását. 

- A világörökség-várományos területen minél elıbb meg kell oldani az esetleg meglévı 
tájsebek rekultivációját. 

- A világörökség-várományos területekkel szomszédos lehetséges beépítéseket a helyi 
építési szabályzatban tájvédelmi és karaktervédelmi szempontok alapján kell 
meghatározni.  

 
h) Történeti települési terület övezete. ( 3/7. sz. rajzi melléklet ) 
 
Történeti települési terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- Új beépítésre szánt terület az övezetben csak oly módon és nagyságban jelölendı ki, 
hogy az ne változtassa meg a települések kialakult történeti karakterét. 

- Az övezet településein lehetıség szerint minimumra kell csökkenteni a zöldmezıs 
beruházásokat. 

- Az új és felújításra kerülı nagy-, közép- és kisfeszültségő vezetékeket - ha azt kulturális 
örökségvédelmi igények indokolják - földkábelben javasolt elhelyezni. 

- Az övezetben infrastrukturális hálózatokat és létesítményeket a kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül, azok egységét megırizve, látványuk érvényesülését elısegítve 
kell elhelyezni. 

- Biztosítani szükséges az övezetben található régészeti emlékek feltárását, megırzését, 
értékeinek bemutatását. 

- Az övezeten kívüli településeken is biztosítani szükséges a meglévı kulturális értékek, 
mőemlékek, hagyományos településszerkezet, védelmét. A településrendezési 
eszközökben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendı 
területegységeket, valamint ezek környezetét, védıövezetét foglalja magában.  
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i) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezete 
 ( 3/8. sz. rajzi melléklet ) 
 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıség-védelmi terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

 
- Az övezetbe tartozó települések szabályozási tervének készítése, ill. felülvizsgálata során 

– még a védızóna kijelölése elıtt – figyelemmel kell lenni az érintett terület és a vízbázis 
esetleges felszín alatti kapcsolatára. 

- A fokozottan érzékeny területeken a tisztított szennyvizek befogadóba vezetésekor 
figyelemmel kell lenni a befogadó vízfolyás kis vízhozama miatt esetlegesen 
bekövetkezı szennyezés megakadályozására. Mérsékelni szükséges az élıvízbe 
bevezetett tisztított szennyvizek által okozott szervesanyag-terhelést. 

- Az övezet területén csak a termesztett kultúra igényeit meg nem haladó mőtrágya 
használat folytatható.  

- A nitrátérzékeny és az ivóvízbázis-védelmi területeken különös figyelmet kell fordítani a 
szennyvíz-elvezetés, -tisztítás és elhelyezés mielıbbi megoldására, valamint az állattartó 
telepek trágyakezelési technológiájának a rekonstrukciójára. 

- Fel kell számolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az ivóvízbázist veszélyeztetı 
minden tevékenységet. 

- Az övezet által érintett településeken szorgalmazni kell a teljes szennyvízcsatorna -
hálózat kiépítését, korszerő szennyvíztisztítók létesítését, valamint a térségi kommunális 
hulladéklerakókhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtését. 

- Az övezetben lévı használaton kívüli mélyfúrású kutakat felül kell vizsgálni, annak 
eredményétıl függıen a bizonytalan mőszaki állagúakat a vízminıség megóvása 
érdekében szakszerően, a törvényi elıírásoknak megfelelıen el kell tömedékelni. A 
vízjogi engedély nélküli kutakra fennmaradási engedélyt kell beszerezni a 
18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet tartalmi követelményeinek megfelelı mellékletek 
benyújtásával a területileg illetékes Tiszántúli, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıségtıl. A feladatok elvégzésében az önkormányzatok szerepét elıtérbe 
kell helyezni. 

- A települések belterületén lévı használaton kívüli, szikkasztó aknaként használt ásott 
kutakat a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésekkel párhuzamosan el kell 
tömedékelni. Ennek bekövetkeztéig helyi szabályozással és ellenırzéssel az ásott kutak 
nem rendeltetésszerő használatát tiltani és büntetni kell.  

- Az önkormányzatok kezelésében lévı, még szabadkifolyású közkutak felújítását, 
karbantartását szükséges elvégezni. 

- A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minıségi védelme érdekében szükséges az 
épületek tetıvizeinek győjtése és hasznosítása, a települések burkolt felületeire hulló 
csapadékvizek késleltetéssel való elvezetése, használt vizek kezelése, tisztítást követı 
hasznosításának elısegítése. 

- A vízrendezés, mővelési ág változás, bányászati tevékenység, valamint a bányászati 
tevékenység által megváltozott területhasználatoknál (pl. bányatavak) biztosítani 
szükséges a felszín alatti víz utánpótlásának mennyiségi és minıségi fenntartását, 
védelmét. 

 
Felszíni vizek vízminıség-védelmi vízgyőjtı területének övezetére vonatkozó irányelvek: 

- Az övezet területén új beépítésre szánt terület kijelölése csak a keletkezı szennyvizek 
megnyugtató kezelése – területrıl elvezetése, vagy területen belüli megfelelı tisztítása – 
esetén javasolható. 
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- A szennyezıdésre érzékeny befogadóknál az állóvizek, valamint vízfolyások 
terhelhetıségét egyedileg kell meghatározni. 

- A felszíni vízkészletek vízminıségének hatékony védelmét elsısorban a holtágak, tavak, 
víztározók esetében szükséges biztosítani. 

- Az övezetben csak környezetkímélı gazdasági tevékenység, korlátozott vegyszer- és 
mőtrágya-felhasználású mezı- és erdıgazdálkodás ajánlott. 

- A természetes vízfolyások mentén biztosítani kell a védıterületek természetközeli 
kialakításának, a vízfolyások revitalizációjának lehetıségét. 

- Fontos szem elıtt tartani a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvénynek azt az alapelvét, hogy az ország összes felszíni vize számára legalább 
„általános” védettséget kell biztosítani, így a megye folyói, patakjai, egyéb vízfolyásai – 
öntözı csatornái - ,  tavai és víztározói esetében is.  

 
j) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete. ( 3/9. sz. rajzi melléklet ) 
 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- A település szerkezeti tervében az övezet területén csak olyan területfelhasználási 
kategória jelölhetı ki, amely távlatban a bányászati tevékenységet nem lehetetleníti el.  

- Az övezetbe tartozó területeken bányatelek csak abban az esetben állapítható meg, ha azt 
más övezeti szabályozás nem tiltja.  

- A mővelési ág idıleges változásával lefektetett bányatelket a településrendezési tervben 
csak akkor javasolt (egyszerősített terv módosítással) jelölni, ha az elızetesen, a 
Bányakapitányság által nyilvántartott, megkutatott területre esik. Amennyiben a 
bányaüzem létesítése a bányatelek területének mővelésbıl való kivonását és a mővelési 
ág végleges megváltozását eredményezi (pl. bányató, beépítésre szánt terület, vagy a 
szabályozási tervben már kijelölt új övezet), a bányatelket a rendezési tervben ki kell 
jelölni. 

 
k) Együtt tervezhetı térség övezete. ( 3/10. sz. rajzi melléklet ) 
 
Együtt tervezhetı térségek övezetére vonatkozó irányelvek: 

- Az övezetbe tartozó települések körének megváltoztatásához külön jogszabály szerinti 
területrendezési engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 

- Az övezetbe tartozó településekre készítendı egyszerősített településszerkezeti tervben 
elsısorban a következı, térségi jelentıségő tartalmi elemeket javasolt összehangolni:  
•  a közlekedési hálózat elemeit (országos közúthálózatot érintı új nyomvonalak, új 

településközi összekötı utak, fontos helyi, külterületeket feltáró közutak, 
üzemanyagtöltı állomások, kerékpárutak, esetleg turisztikai szempontból lényeges 
gyalogos útvonalak), 

• a több település ellátását szolgáló közmőhálózati elemek helyét, nyomvonalát 
(ivóvíz, gáz, elektromos hálózat, hírközlés, szennyvíztisztító telep, csapadékvíz -
elvezetés és esetleg -tározás, hulladéklerakó-hasznosító telep -ha ezt a 
településcsoporton belül szükséges kijelölni),  

•  „zöldmezıs”gazdasági területek, ipari parkok (különös figyelemmel a zavaró hatású 
ipari létesítményekre), vagy innovációs, logisztikai területek helyét, az érintett 
térségben rendelkezésre álló munkaerıhelyzet igényeit, valamint a kialakult 
hagyományos településszerkezeteket, a táj terhelhetıségét is figyelembe vevı 
nagyságrendben, 
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•  belterületek jelentısebb bıvítésével járó lakóterületi, valamint üdülıterületi 
fejlesztési területek helyét, -egyes, különleges területi kategóriába tartozó 
létesítmények helyét (pl. nagy bevásárlóközpont, kórház, gyógyszálló, gyógyüdülı, 
gyógyfürdı, nagykiterjedéső sportterület- pl. golf, bányászati területek, jelentısebb 
területet igénybevevı megújítható energiaforrás építmények – pl. szélerımőpark – 
helyszínét), 

•  jelentısebb mezıgazdasági feldolgozó és tároló létesítmények, valamint nagy 
állattartó telepek helyét,  

• a térségi ökológiai hálózat elemeit, közigazgatási határokon átnyúló védett, vagy 
védelemre javasolt területeket. 

•  felsıbb szintő tervekben az erdısítésre tervezett területek kijelölését.  
 
l) Rendszeresen belvízjárta terület övezete  ( 3/11. sz. rajzi melléklet ) 
 
Rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

 
- Belterületeken a rendszeresen belvízjárta területek területhasználatát belvízkárok 

elkerülése érdekében szabályozni kell. Meg kell határozni a beépítési feltételeket –
elızetes vízrendezés, szennyvízcsatornázás – valamint a még gazdaságosan beépíthetı, 
vagy gazdaságtalan feltételekkel beépíthetı építési területeket,    

- A mély fekvéső, belvíz által gyakran veszélyeztetett területeket fokozatosan javasolt 
kivonni a szántóföldi mővelésbıl és más célokra hasznosítani (pl. erdısítés). A mővelési 
ág váltást komplex kategóriaként indokolt kezelni, ahol figyelembe kell venni a 
domborzati, talajtani, vízgazdálkodási, illetve mezıgazdasági, természetvédelmi és 
környezetvédelmi szempontokat. 

- A belvízzel veszélyeztetett és mély fekvéső, rossz termıképességő területek 
vízrendszerét és használatát célszerő az adottságokhoz igazodva állandó vagy idıszakos 
vízfelületként, vízvisszatartási területként, halastóként, nedves élıhelyként, gyep, nád, 
erdı mővelési ágban hasznosítani, illetve az újszerő ártéri tájgazdálkodás célterületeként 
tervezni. 

- A megyében az új területhasznosítási elképzelések, a földhasználat és birtokkoncentráció 
kialakítása során figyelembe kell venni a terület melioráltságát, annak állapotát. 

- A bel- és külterületi vízrendezést komplexen javasolt kezelni. 
- Az övezetben a természetvédelmi törvény alapján javasolt kijelölni a természetközeli 

területeket és vizes élıhelyeket (ökológiai vízellátás megoldása céljából). 
- A többcélú hasznosítás összehangolása javasolt a természet- és környezetvédelmi 

érdekekkel (vizes területek ill. élıhelyek növelése). Elı kell segíteni, hogy a gazdák 
csatlakozzanak az agrár-környezetgazdálkodási célrendszerekhez. 

- A természetvédelmi értékeket jelentı vizes élıhelyeket és nedves réteket érintı 
csatornák üzemeltetését az alapvetı funkció biztosításának figyelembevételével, a 
természetvédelmi szempontokat figyelembe véve szabályozni javasolt. 

 
m) Nagyvízi meder terület övezete.  ( 3/12. sz. rajzi melléklet ) 
 
Nagyvízi meder övezetére vonatkozó irányelvek: 

- védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/200ı. (I. 31.) 
Korm. rendeletnek megfelelıen a hullámtéri területeken csak a meder és a hullámtér 
használatával, a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggı építmény helyezhetı el.  
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- A hullámtéren – amely a folyó nagyvízi medrének része – elsıdlegességet biztosítva az 

árvíz biztonságos levezetésének, minden használatot az árvízvédelmi szempontoknak 
kell alárendelni.  

- A turizmust és a vízi sportokat kiszolgáló létesítményeket a mentett oldalon javasolt 
kialakítani.  

 
n) Kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület övezete. ( 3/14. sz. rajzi melléklet) 
 
Kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi terület övezetére vonatkozó irányelvek: 

- A kiemelt fontosságú meglévı honvédelmi területeket a tényleges kiterjedésüknek 
megfelelıen a településrendezési eszközökben le kell határolni.  

- Felhagyott katonai objektumok környezetkímélı rehabilitációját ajánlott minél elıbb 
elvégezni.  

- A honvédségi területek környezetében a vonatkozó ágazati elıírásoknak megfelelıen a 
települések szabályozási tervében védıövezetet és ezen belül területhasználati 
korlátozásokat szükséges meghatározni egyrészt a honvédelmi érdekekre tekintettel, 
másrészt a környezı nem katonai területeken folytatott tevékenységek és 
területhasználatok biztonsága érdekében. 
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2. számú melléklet 
 
IV.  Területrendezési intézkedési javaslat 
 
Hajdú-Bihar megye területrendezési terve a megye érdekeivel és sajátos társadalmi, 
gazdasági, környezeti és természeti adottságaival összhangban levı térszerkezeti és 
területfelhasználási javaslatokat fogalmaz meg.  
 
A megyei területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv megvalósításához, az övezeti 
terv érvényre jutásához helyesen ütemezett intézkedések szükségesek. 
 
1. A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§. (1) 

bekezdés h) pontjának elıírása szerint, a településrendezési tervek megyei területrendezési 
tervvel való összhangjának biztosítása érdekében: 

 
- fel kell mérni, és nyilván kell tartani a települések rendezési tervellátottságát, 
- felhívást kell kiadni az érvényben levı településrendezési tervek felülvizsgálatára, és 

az esetleg szükséges tervmódosítások végrehajtására, a megyei területrendezési 
tervvel való összhang érdekében, illetve amely településnek nincs rendezési terve, 
ott az önkormányzat tegyen intézkedést a településrendezési terv elkészítésére, 

- biztosítani kell az adatszolgáltatást a települési önkormányzatok és a 
településrendezési tervek készítıi számára, illetve a megyei területrendezési terv 
dokumentációt a megyei önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 

 
2. Biztosítani kell a megyei területrendezési terv és a megyei területfejlesztési koncepció 

összhangját. A megyei területfejlesztési koncepció kidolgozásánál, felülvizsgálatánál, a 
megyei területrendezési terv térszerkezeti és övezeti terveit, a kapcsolódó szabályokat és 
irányelveket figyelembe kell venni. 

 
3. Biztosítani kell a megyehatáron és országhatáron átívelı területrendezési és 

területfejlesztési feladatok koordinációját, összehangolását. 
 
4. A megyei területrendezési terv legalább 5 évente történı, illetve az Országos 

Területrendezési Terv aktuálisan esedékes felülvizsgálatához, módosításához kapcsolódó 
teljeskörő felülvizsgálatának elıkészítése érdekében a terv folyamatos karbantartása, e 
célból történı figyelése szükséges. 

 
5. Az Országos Területrendezési Tervtıl való eltérés jelenleg nem lehetséges, emiatt nem 

kerülhettek a megyei területrendezési tervbe a helyi szintő és a kisebb léptékbıl adódó, az 
OTrT továbbtervezését jelentı javaslatok. E javaslatok kidolgozása, intézkedési tervben 
való szerepeltetése a legközelebbi OTrT módosítás során történı érvényesítés miatt 
szükséges. 
- A 47 számú út fıút kategóriába sorolása, Derecske települést elkerülı szakasza 

fıútként való tervezése vonatkozásában. 
- A Hajdúszoboszlót, Hajdúnánást, Bárándot, Derecskét, Vámospércset és Nyíradonyt 

elkerülı útvonalak fıútként való tervezése. 
- A Tiszacsege és Ároktı között, a szerkezeti terv szerint szükséges Tisza-híd 

tervezése. 
- Püspökladány keleti elkerülı fıútja, a 4 sz. és a 42 sz. közötti fıúti kapcsolat 

tervezése. 
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- A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendı övezetben az OTrT- hez 
képest több település tervezése. 

- Az együtt tervezhetı térség övezetében, Debrecen településcsoportjában az OTrT-
hez képest több település szerepeltetése. Javaslatunk Hosszúpályi, Monostorpályi és 
Létavértes településeket tartalmazza. 

 
 
 
172/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 105/A. § (11) bekezdése és az 59/2010. (III. 26.) MÖK határozat alapján a 
KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft. által 2010. június 30-ai 
fordulónappal elkészített - a határozat 1. sz. mellékletét képezı - vagyonmérleget elfogadja. 
 
A közgyőlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § (7) bekezdése, 
valamint a 178/2007. (VI. 29.) MÖK határozattal elfogadott, és a 254/2009. (X. 15.) MÖK 
határozattal módosított, a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató 
NKft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés 13. pontjában foglaltak alapján a vagyonkezelı 
2009. évet érintı hosszú lejáratú kötelezettségébıl a bevételekben meg nem térülı elszámolt 
értékcsökkenés összegébıl további 864.689 E Ft-ot elenged, így a vagyonkezelésbe vett 
eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettsége 2010. június 30-án 3.104.091 E Ft. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a társaság ügyvezetıjét. 
 
2. A közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 80/A. § 
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággal kötött – a közgyőlés 
178/2007. (VI. 29.) MÖK határozatával elfogadott vagyonkezelési szerzıdést a határozat 2. 
sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szerzıdésmódosítás és az egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 20. 
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2. sz. melléklet  
 

V A G Y O N K E Z E L É S I  S Z E R Z İ D É S  M Ó D O S Í T Á S A  
 
amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024 
Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09, képviseletében eljár: Rácz Róbert, a megyei 
közgyőlés elnöke; a továbbiakban: megyei önkormányzat), 
 
másrészrıl a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg. 09-09-013661, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla 
út 2-26., képviseletében: Dr. Lampé Zsolt ügyvezetı), mint vagyonkezelı (a továbbiakban: 
vagyonkezelı) – együttesen Felek – között, az alulírott helyen és napon, a következı 
tartalommal: 
 
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2007. december 1. napjától hatályos, határozatlan idıre 

szóló vagyonkezelési szerzıdés jött létre a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 80/A. § - 80/B. §-ai, valamint az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § - 105/D. §-ai, valamint a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások 
rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5/A. § - 5/C. §-ai alapján. 
 

2. A szerzıdés 3. és 4. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg 
lép: 

 
„3. Felek a 311/2007. (XI. 30.) és 59/2010. (III. 26.) MÖK határozatok alapján a megyei 
önkormányzat által vagyonkezelésbe adott eszközök értékével egyezıen a vagyonkezelıi 
jog értékét 3.904.697.E-Ft összegben határozzák meg. A vagyonkezelı által a kezelt 
vagyonnal összefüggésben– 2007. december 1. napján - nyilvántartott hosszú lejáratú 
kötelezettség nyitóértéke megegyezik a vagyonkezelıi jog értékével. A vagyonkezelı által a 
kezelt vagyonnal összefüggésben nyilvántartott hosszú lejáratú kötelezettséget kizárólag a 
megyei önkormányzat erre irányuló döntése csökkentheti. 

 
4. A közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelı által kezelt vagyoni kör (nagyértékő 
tárgyi eszközök) felsorolását és értékét, valamint a feladatellátáshoz szükséges – 
használatba adott - egyéb vagyont (kisértékő tárgyi eszközök és készletek) a szerzıdés 46. 
pontban meghatározott mellékletei tartalmazzák.”  

 
3. A szerzıdés 12. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 
 

„12. A vagyonkezelésbe adott vagyon a megyei önkormányzat tulajdonában marad.  
 
12.1. A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyonnal mérhetıen eredményesen köteles 
gazdálkodni, a vagyon értékét megırizni, a közszolgáltatás jellegéhez igazodóan bıvíteni 
köteles. Eredményes gazdálkodásnak minısül többek között a vagyonkezelésbe vett 
vagyontárgyak értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás, 
beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem. 
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12.2. Amennyiben a vagyonra a megyei önkormányzat pénzeszközének felhasználásával 
történik értéknövelı beruházás, úgy ebbıl a beruházásból keletkezı vagyonnövekmény a 
megyei önkormányzat tulajdona lesz és osztja a vagyonkezelésre átadott vagyon sorsát.  
 
12.3. Amennyiben a vagyonra, a megyei önkormányzat jóváhagyásával, de a 
vagyonkezelı saját pénzeszközébıl és ráfordításából történik az elszámolt értékcsökkenést 
meghaladó értéknövelı beruházás, úgy ebbıl a beruházásból keletkezı 
vagyonnövekmény, amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg, a vagyonkezelı 
tulajdonába kerül. A megyei önkormányzat jóváhagyása nélkül végzett, az elszámolt 
értékcsökkenést meghaladó értéknövelı beruházás a megyei önkormányzat tulajdonát 
képezi, erre irányuló külön megállapodás nélkül. 
 
12.4. Amennyiben a vagyonkezelı közfeladatai ellátásához véglegesen szükségtelenné, 
használhatatlanná válik a vagyontárgy, úgy annak a megyei önkormányzat részére történı 
visszaadására, a vagyonkezelésbıl történı egyéb módon történı kikerülésére, a 
vagyonkezelı, illetve a megyei önkormányzat kezdeményezésére a megyei önkormányzat 
döntése alapján kerülhet sor. A vagyonkezelı, vagy a megyei önkormányzat ez irányú 
szándékát írásban köteles közölni a másik féllel. Ha értékesítés folytán kerül ki 
vagyontárgy a vagyonkezelésbıl harmadik személyhez, akkor az értékesítésbıl származó 
bevétel a megyei önkormányzatot illeti meg, kivéve, ha a felek másképp nem állapodnak 
meg.” 

 
4. A szerzıdés 13. pontját jelen módosítás aláírásának napjával a következık szerint 

módosítják: 
 

„13. Felek megállapítják, hogy a vagyonkezelı olyan közfeladatot lát el, amely után a 
bevételnek több mint a fele az államháztartás alrendszerébıl származik. Erre tekintettel a 
megyei önkormányzat a vagyonkezelı vagyon felújítására, pótlólagos beruházására, 
illetıleg e célokra történı tartalékképzésre vonatkozó hosszú lejáratú kötelezettségét a 
bevételekben meg nem térülı elszámolt értékcsökkenésnek megfelelı összeg erejéig – a 
vagyonkezelı által a 16. 2. pontban foglalt határidıig elkészítendı, a valóságnak 
megfelelı tartalmú elıterjesztés alapján – elengedheti. Így a vagyonkezelı kezelt 
vagyonnal kapcsolatos – az Áht. 105/A. § (6) bekezdésében részletezett, illetve jelen 
szerzıdés 16. pontjában foglaltaknak megfelelı – kötelezettsége a bevételekben megtérülı 
értékcsökkenés mértékéig áll fenn.” 

 
5. A szerzıdés 16. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 
 

„16. A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeirıl elkülönített nyilvántartást 
köteles vezetni. A nyilvántartást, a szerzıdés 46. pontjában meghatározott mellékletekben 
rögzített tételes vagyonkimutatás szerint, az abban szereplı értékekkel kell megnyitni.  
 
16.1. A vagyonkezelı a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelrıl szóló 
2000. évi C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési 
kötelezettségét köteles teljesíteni. 
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16.2. A vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt 
értékcsökkenés összegének felhasználásáról, a vagyontárgyak hasznosításáról, 
állapotának tárgyévi változásáról évente, a tárgyévet követı minden év január 31-ig 
beszámolót készíteni. (Áht. 105/A. § (11) és 105/B. § (3)) A pótlólagos beruházás elemeit a 
vagyonkezelı köteles az adatszolgáltatás alkalmával tételesen bemutatni. A beszámolót a 
megyei közgyőlés elnöke a tárgyévet követı évben a megyei közgyőlés februári ülésén 
terjeszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése elé. A vagyonkezelı felel a 
beszámoló adatainak hitelességéért, naprakészségéért. 
Az adatszolgáltatásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
- a vagyonkezelésbe átvett eszközök tárgyévben bekövetkezett változásait, 
- a vagyonkezelésbe átvett eszközök bruttó, nettó, értékcsökkenés, valamint a 

vagyonkezelt eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettség, lekötött tartalék 
nyitó értékét, az ezekben tárgyévben bekövetkezett változásokat, valamint a záró 
értéküket, 

- a tárgyévben bekövetkezett változásokat legalább eszközcsoportonkénti tagolásban 
bemutatva, 

- a selejtezett eszközöket, azok hasznosítását tárgyévre vonatkozóan, összesítve, 
-  a használatba vett kisértékő tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat, 
- a vagyonkezelésbe vett eszközök záró állományát leltárral kell alátámasztani, 
- szöveges értékelés a kezelt vagyonról, valamint az abban bekövetkezett változásokról. 
- nyilatkozat arról, hogy a visszapótolt eszközök a kötelezı szakmai feladatellátáshoz 

kapcsolódnak, az eszközök a kötelezı feladatellátáshoz kerülnek felhasználásra.” 
 
6. A szerzıdés 25. pontja jelen módosítás aláírásának napjával a következı mondattal 

egészül ki: 
 

„A vagyonkezelési szerzıdésben foglaltak teljes körő betartására vonatkozó tulajdonosi 
felügyeletet a megyei önkormányzat éves ellenırzési program keretében végzett átfogó 
ellenırzéssel látja el.” 
 

7. A szerzıdés 40. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 
 
„40. A vagyonkezelı köteles a kezelt vagyonnal jelen szerzıdésben rögzítettek szerint 
elszámolni, a hatályos jogszabályi rendelkezések és a megyei önkormányzat rendelkezései 
szerint. Az elszámolás alapját a kezelésbe adás idıpontjában és az elszámoláskor a felek 
nyilvántartásaiban szereplı – jelen szerzıdés hatálya alá tartozó - vagyon képezi.  
 
40.1. A vagyonkezelı a vagyonkezelıi jog megszőnésekor köteles a kezelt vagyonnak a 
vagyonkezelésbe adás idıpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított 
különbözetével (csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni és a vagyonkezelıi jog 
megszőnésekor nyilvántartott hosszú lejáratú kötelezettségnek megfelelı értékő– a 
kötelezı feladatellátást biztosító - vagyont visszaadni. Az elszámolási különbözet 
kiegyenlítésének feltételeirıl a felek külön állapodnak meg.  
 
40.2. Jelen szerzıdés rendes felmondással történı megszüntetése esetén a vagyonkezelı a 
felmondási idı lejártát követı 60 napon belül, rendkívüli, vagy azonnali hatályú 
felmondás esetén 30 napon belül köteles tételesen elszámolni a kezelt vagyonnal. A 
vagyonkezelıi jog egyéb módon történı megszőnése esetén a kezelt vagyonnal való 
elszámolás határideje a megszőnést követı 30 nap.  
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40.3. Az elszámolás módja a tételes, helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyrıl a felek 
jegyzıkönyvet vesznek fel. A vagyonkezelı tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés 36., 37. 
és 39. pontjában foglalt felmondás a megyei önkormányzat számára elegendı jogcím a 
kezelt vagyon jelen pont szerinti birtokbavételére, és ahhoz a megyei önkormányzatnak 
nem szükséges beszereznie semmilyen egyéb hatósági, bírósági vagy más államigazgatási 
határozatot, döntést vagy értesítést. Az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a vagyonkezelı 
a kezelt vagyonnal a felelıs ırzés szabályai szerint köteles eljárni.” 

 
 
8. A szerzıdés 42. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 

 
„42. A vagyonkezelési szerzıdés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének változása 
esetén (beruházás, visszapótlás, felújítás) a vagyon összetétele módosulhat, azzal a 
feltétellel, hogy a vagyontárgy a közfeladat ellátását szolgálja.” 

 
9. A szerzıdés 46. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 

 
„46. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az 1., 2., 3. és 4. számú mellékletek.” 

 
 

A jelen módosításban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos 
jogszabályok rendelkezései irányadóak, különös tekintettel az 1. pontban megjelölt 
jogszabályokra és jogszabályhelyekre. 
 
Felek a jelen módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Debrecen, 2010. ............................................ 
 
 
 
 
    

      Rácz Róbert           Dr. Lampé Zsolt 
       a megyei közgyőlés elnöke       ügyvezetı 
 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat               KENÉZY KÓRHÁZ NKft. 
 
 
 
173/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 105/A. § (11) bekezdése és az 60/2010. (III. 26.) MÖK határozat alapján a 
MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. által 2010. június 30-
ai fordulónappal elkészített – a határozat 1. sz. mellékletét képezı - vagyonmérleget elfogadja 
azzal, hogy vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettség 
értéke 2010. június 30. napján 5.958.794 E Ft-ban kerül megállapításra. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a társaság ügyvezetıjét. 
 
2.  A közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 80/A. § 
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı 
és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társasággal kötött – a közgyőlés 179/2007.  
(VI. 29.) MÖK határozatával elfogadott vagyonkezelési szerzıdést a határozat melléklete 
szerinti tartalommal módosítja. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szerzıdésmódosítás és az egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 20. 
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2. sz. melléklet  
 

V A G Y O N K E Z E L É S I  S Z E R Z İ D É S  M Ó D O S Í T Á S A  
 

amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024 
Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09) képviseletében: Rácz Róbert, a megyei 
közgyőlés elnöke (továbbiakban: megyei önkormányzat) 
 
másrészrıl a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt 
Felelısségő Társaság (székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26, képviseletében:  
Dr. Földi Enikı ügyvezetı, a továbbiakban: vagyonkezelı) között – együttesen Felek – 
között, az alulírott helyen és napon, a következı tartalommal: 
 
 
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2007. december 1. napjától hatályos, határozatlan idıre 

szóló vagyonkezelési szerzıdés jött létre a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 80/A. § - 80/B. §-ai, valamint az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § - 105/D. §-ai, valamint a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások 
rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5/A. § - 5/C. §-ai alapján. 
 

2. A szerzıdés 3. és 4. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg 
lép: 

 
„3. Felek a 312/2007. (XI. 30.) és a 60/2010. (III. 26.) MÖK határozatok alapján a 
megyei önkormányzat által vagyonkezelésbe adott eszközök értékével egyezıen a 
vagyonkezelıi jog értékét 4.798.166 E-Ft összegben határozzák meg. A vagyonkezelı által 
a kezelt vagyonnal összefüggésben – 2007. december 1. napján – nyilvántartott hosszú 
lejáratú kötelezettség nyitóértéke megegyezik a vagyonkezelıi jog értékével. A 
vagyonkezelı által a kezelt vagyonnal összefüggésben nyilvántartott hosszú lejáratú 
kötelezettséget kizárólag a megyei önkormányzat erre irányuló döntése csökkentheti. 

 
4. A közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelı által kezelt vagyoni kör (ingatlanok és 
nagyértékő tárgyi eszközök) felsorolását és értékét, valamint a feladatellátáshoz szükséges 
– használatba adott - egyéb vagyont (kisértékő tárgyi eszközök és készletek) a szerzıdés 
46. pontjában meghatározott mellékletei tartalmazzák.”  

 
3. A szerzıdés 12. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 
 

„12. A vagyonkezelésbe adott vagyon a megyei önkormányzat tulajdonában marad.  
 
12.1. A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyonnal mérhetıen eredményesen köteles 
gazdálkodni, a vagyon értékét megırizni, a közszolgáltatás jellegéhez igazodóan bıvíteni 
köteles. Eredményes gazdálkodásnak minısül többek között a vagyonkezelésbe vett 
vagyontárgyak értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelı felújítás, 
beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem. 

 
12.2. Amennyiben a vagyonra a megyei önkormányzat pénzeszközének felhasználásával 
történik értéknövelı beruházás, úgy ebbıl a beruházásból keletkezı vagyonnövekmény a 
megyei önkormányzat tulajdona lesz és osztja a vagyonkezelésre átadott vagyon sorsát.  



2010/9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 467. 

 
12.3. Amennyiben a vagyonra, a megyei önkormányzat jóváhagyásával, de a 
vagyonkezelı saját pénzeszközébıl és ráfordításából történik az elszámolt értékcsökkenést 
meghaladó értéknövelı beruházás, úgy ebbıl a beruházásból keletkezı vagyonnövekmény, 
amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg, a vagyonkezelı tulajdonába kerül. A 
megyei önkormányzat jóváhagyása nélkül végzett, az elszámolt értékcsökkenést 
meghaladó értéknövelı beruházás a megyei önkormányzat tulajdonát képezi, erre 
irányuló külön megállapodás nélkül. 

 
12.4. Amennyiben a vagyonkezelı közfeladatai ellátásához véglegesen szükségtelenné, 
használhatatlanná válik a vagyontárgy, úgy annak a megyei önkormányzat részére történı 
visszaadására, a vagyonkezelésbıl történı egyéb módon történı kikerülésére, a 
vagyonkezelı, illetve a megyei önkormányzat kezdeményezésére a megyei önkormányzat 
döntése alapján kerülhet sor. A vagyonkezelı, vagy a megyei önkormányzat ez irányú 
szándékát írásban köteles közölni a másik féllel. Ha értékesítés folytán kerül ki 
vagyontárgy a vagyonkezelésbıl harmadik személyhez, akkor az értékesítésbıl származó 
bevétel a megyei önkormányzatot illeti meg, kivéve, ha a felek másképp nem állapodnak 
meg.” 

 
4. A szerzıdés 16. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 
 

„16. A vagyonkezelı a vagyonkezelésbe vett vagyon eszközeirıl elkülönített nyilvántartást 
köteles vezetni. A nyilvántartást, a szerzıdés 46. pontjában meghatározott mellékletekben 
rögzített tételes vagyonkimutatás szerint, az abban szereplı értékekkel kell megnyitni.  
 
16.1. A vagyonkezelı a kezelt vagyonnal kapcsolatban egyebekben a számvitelrıl szóló 
2000. évi C. törvény rendelkezései szerinti könyvvezetési és beszámoló készítési 
kötelezettségét köteles teljesíteni. 
 
16.2. A vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt 
értékcsökkenés összegének felhasználásáról, a vagyontárgyak hasznosításáról, 
állapotának tárgyévi változásáról évente, a tárgyévet követı minden év január 31-ig 
beszámolót készíteni. (Áht. 105/A. § (11) és 105/B. § (3)) A pótlólagos beruházás elemeit a 
vagyonkezelı köteles az adatszolgáltatás alkalmával tételesen bemutatni. A beszámolót a 
megyei közgyőlés elnöke a tárgyévet követı évben a megyei közgyőlés februári ülésén 
terjeszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése elé. A vagyonkezelı felel a 
beszámoló adatainak hitelességéért, naprakészségéért. 
Az adatszolgáltatásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
- a vagyonkezelésbe átvett eszközök tárgyévben bekövetkezett változásait, 
- a vagyonkezelésbe átvett eszközök bruttó, nettó értékcsökkenés, valamint a 

vagyonkezelt eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettség, lekötött tartalék 
nyitó értékét, az ezekben tárgyévben bekövetkezett változásokat, valamint a záró 
értéküket, 

- a tárgyévben bekövetkezett változásokat legalább eszközcsoportonkénti tagolásban 
bemutatva, 

- a selejtezett eszközöket, azok hasznosítását tárgyévre vonatkozóan, összesítve, 
-  a használatba vett kisértékő tárgyi eszközökben bekövetkezett változásokat, 
- a vagyonkezelésbe vett eszközök záró állományát leltárral alátámasztva, 
- szöveges értékelés a kezelt vagyonról, valamint az abban bekövetkezett változásokról, 
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- nyilatkozat arról, hogy a visszapótolt eszközök a kötelezı szakmai feladatellátáshoz 
kapcsolódnak, az eszközök a kötelezı feladatellátáshoz kerülnek felhasználásra.” 

 
5. A szerzıdés 25. pontja jelen módosítás aláírásának napjával a következı mondattal 

egészül ki: 
 

„A vagyonkezelési szerzıdésben foglaltak teljes körő betartására vonatkozó tulajdonosi 
felügyeletet a megyei önkormányzat éves ellenırzési program keretében végzett átfogó 
ellenırzéssel látja el.” 
 

6. A szerzıdés 40. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 
 
„40. A vagyonkezelı köteles a kezelt vagyonnal jelen szerzıdésben rögzítettek szerint 
elszámolni, a hatályos jogszabályi rendelkezések és a megyei önkormányzat rendelkezései 
szerint. Az elszámolás alapját a kezelésbe adás idıpontjában és az elszámoláskor a felek 
nyilvántartásaiban szereplı – jelen szerzıdés hatálya alá tartozó - vagyon képezi.  
 
40.1. A vagyonkezelı a vagyonkezelıi jog megszőnésekor köteles a kezelt vagyonnak a 
vagyonkezelésbe adás idıpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított 
különbözetével (csökkenésével, vagy növekedésével) elszámolni és a vagyonkezelıi jog 
megszőnésekor nyilvántartott hosszú lejáratú kötelezettségnek megfelelı értékő– a 
kötelezı feladatellátást biztosító - vagyont visszaadni. Az elszámolási különbözet 
kiegyenlítésének feltételeirıl a felek külön állapodnak meg.  
 
40.2. Jelen szerzıdés rendes felmondással történı megszüntetése esetén a vagyonkezelı a 
felmondási idı lejártát követı 60 napon belül, rendkívüli, vagy azonnali hatályú 
felmondás esetén 30 napon belül köteles tételesen elszámolni a kezelt vagyonnal. A 
vagyonkezelıi jog egyéb módon történı megszőnése esetén a kezelt vagyonnal való 
elszámolás határideje a megszőnést követı 30 nap.  

 
40.3. Az elszámolás módja a tételes, helyszíni átadás-átvételi eljárás, amelyrıl a felek 
jegyzıkönyvet vesznek fel. A vagyonkezelı tudomásul veszi, hogy a jelen szerzıdés 36., 37. 
és 39. pontjában foglalt felmondás a megyei önkormányzat számára elegendı jogcím a 
kezelt vagyon jelen pont szerinti birtokbavételére, és ahhoz a megyei önkormányzatnak 
nem szükséges beszereznie semmilyen egyéb hatósági, bírósági vagy más államigazgatási 
határozatot, döntést vagy értesítést. Az átadás-átvételi eljárás befejezéséig a vagyonkezelı 
a kezelt vagyonnal a felelıs ırzés szabályai szerint köteles eljárni.” 

 
7. A szerzıdés 42. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 

 
„42. A vagyonkezelési szerzıdés hatálya alá tartozó vagyontárgyak körének változása 
esetén (beruházás, visszapótlás, felújítás) a vagyon összetétele módosulhat, azzal a 
feltétellel, hogy a vagyontárgy a közfeladat ellátását szolgálja.” 

 
8. A szerzıdés 46. pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 

 
„46. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. számú 
mellékletek.” 
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A jelen módosításban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos 
jogszabályok rendelkezései irányadóak, különös tekintettel az 1. pontban megjelölt 
jogszabályokra és jogszabályhelyekre. 
 
Felek a jelen módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Debrecen, 2010. ............................................ 
 
 
    

      Rácz Róbert           Dr. Földi Enikı 
       a megyei közgyőlés elnöke       ügyvezetı 
 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat               Megyei Egészségügyi Kft. 
 
 
 
174/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 141. § (2) bekezdés m) pontjában, valamint a Hajdúsági Szociális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. alapító okiratának 9. pont (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 
jóváhagyja a Verdó György ügyvezetı igazgató, mint munkavállaló és a Hajdúsági Szociális 
Szolgáltató Nonprofit Kft., mint munkáltató között létrejövı tanulmányi szerzıdés 
megkötését a következı tartalmi elemekkel: 
A munkavállalónak a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskolájában megkezdett, 
PhD fokozatot adó tanulmányait a munkáltató a képzési díj (amely jelenleg 165.000,- 
Ft/félév) 6 féléven át történı biztosításával támogatja. 
 
A munkavállaló a fenti képzésben szerezhetı doktori fokozatot legkésıbb 2014. január 31. 
napjáig megszerzi, továbbá munkaviszonyát a munkáltatónál az oklevél megszerzésének 
napjától számított – a támogatással arányban álló – 3 éven át fenntartja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a tanulmányi szerzıdés megkötésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 20. 
 
 
 
175/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a felsıoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény, valamint a felsıoktatásban részt vevı hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi pályázati 
fordulójához.  
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A közgyőlés a 2011. évben: 

– új pályázók megyei kiegészítı támogatására  13 972 500 Ft 

– a 2008-2010. években megítélt „B” típusú pályázatokra  1 027 500 Ft 
összegő támogatást, összesen 15 000 000 Ft-ot biztosít a megyei önkormányzat 2011. évi 
költségvetése terhére. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal kötendı, a 
határozat mellékletét képezı megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. október 15., a megállapodás aláírására, 
    2011. január 17., a megyei kiegészítı támogatásról szóló döntés  

meghozatalára 
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176/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 99. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a fenntartásában mőködı 
biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
2009. évi országos kompetenciamérés eredményei alapján készített - a határozat mellékletét 
képezı - intézkedési tervét. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról az intézmény vezetıjét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Szabó András, igazgató 
Határidı:   2010. szeptember 30. 
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a 176/2010. (IX. 17.) MÖK határozat melléklete 
 

A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
a 2009. évi 10. szakiskolai évfolyam kompetenciaeredményei 

 
A 2009. évi szakiskolai 10. évfolyam kompetenciaeredményei 

javítására készített intézkedési tervek 

 

1992-ben indult meg iskolánkban a szakiskolai képzés. A beiskolázási körzet mezıgazdasági 
jellegére alapozva a mezıgazdasági szakképzés feltételeit alakítottuk ki az elmúlt közel két 
évtized alatt. Mivel a térségre a legfeljebb néhány tízhektáros, de inkább a néhány hektáros 
birtokméret a jellemzı, a dísznövény- és zöldségtermesztést céloztuk meg. Kezdetben 
speciális szakiskolai, majd 1997-tıl szakiskolai keretek között folyik a szakképzés, 2009-ig 
dísznövény- és zöldségtermesztı szakmát oktattuk, jelenleg dísznövénykertész képzést 
folytatunk. Elıbbi képzés terén úttörı munkát végeztünk, az országban nem lévén ilyen 
képzés, a mi szakoktatóink dolgozták ki a szakma központi programját. Ezt követıen indult 
meg a képzés az ország más szakiskoláiban is. Utóbbi képzés három éves, terveink szerint a 
19-20 évesen szakmai vizsgát tett tanulók a dísznövénykertész szakképesítés mellé még a 
virágkötı képesítést is megszerezhetik. A képzés szakmai programját szakoktatóink úgy 
állították össze, hogy a tanulók a szabadon tervezhetı órakeret terhére ingyen sajátíthatják el a 
második szakmai vizsga letételéhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.  

A képzés tárgyi feltételeit a semmirıl indulva fokozatosan sikerült megteremteni, mára a 
feltételek az ideálishoz közelítenek. A szükséges anyagi forrást a fenntartó önkormányzat 
biztosította, illetve pályázati úton jutottunk hozzá. Mára rendelkezünk két üvegházzal (egy 
gyakorló-termelı, illetve egy bemutató üvegház), három fóliasátorral, egy másfél hektáros 
bemutatókerttel, két traktorral a hozzájuk tartozó gépekkel és eszközökkel. Fı profilunk a 
dísznövénykertészet, a tanulóink által szaporított és gondozott virágokat értékesítjük, így a 
szakiskolában megtermelt növények díszítik a település zöldfelületeit. 

2007-ben bıvítettük a szakiskolai képzési profilt, a mezıgazdaság mellé az informatikát is 
bevettük, így a szakiskolai 9-10. osztály fele az informatikai szakmacsoporttal ismerkedik, a 
jelenleg elsı szakképzési évfolyamos tanulók számítógép-szerelı, -karbantartó szakmát 
tanulnak, ık a 2010/2011-es tané végén tesznek majd szakmunkásvizsgát.  

1997-ben a Leonardo Program keretében külföldi iskolai kapcsolatra is szert tettünk. Ez 
jelentıs segítség a szakmai fejlıdés terén. Szakoktatóink és tanulóink többször jártak szakmai 
tapasztalatcserén és szakmai gyakorlaton Hollandiában, Németországban, Angliában és 
Dániában. A cseregyakorlatok kölcsönösek, ebben az évben szakiskolai tanulóink 
Németországban, Moersben voltak három hetes szakmai gyakorlaton. A külföldi gyakorlaton 
a tanulók megismerkednek az ottani korszerő termelési technológiákkal, és egyúttal 
betekintést nyernek az ország életébe, kultúrájába. Természetesen a gyakorlat a tanulók 
számára ingyenes, a költségeket a Leonardo Iroda és intézményünk állja. Az idén benyújtott 
pályázatunk is nyert, így a következı két évben is biztosított szakiskolai tanulóink külföldi 
gyakorlatoztatása. 

A szakiskolában a fı probléma a megfelelı létszámú és minıségő tanulók biztosítása. 
Kezdetben kevés tanuló jelentkezett a szakiskolába, többségük jó magatartású, elfogadható 
szinten teljesítı tanuló volt. 2002-tıl megnıtt a jelentkezı tanulók száma – bezárt a 
berettyóújfalui Eötvös József Szakképzı Intézet biharkeresztesi kihelyezett tagozata –, 
egyúttal azonban meredeken zuhant a szakiskolánkat választó tanulók teljesítménye és 
fegyelme. Szakiskolai tanulóink több mint 80 %-a a roma etnikumhoz tartozik, és kb. 90%-a a 
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tanulóknak hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzető. A hozzánk beiratkozó tanulókat 
a 2004/2005-ös tanév óta mérjük, szociális hátterüket, bemeneti ismereteiket, 
kompetenciájukat figyelembe véve próbáljuk oktatni, nevelni. Sajnos a korábbi mérések 
alapján is látható az a tendencia, ami a szakiskolás tanulók kompetencia felmérésének 
eredményében megjelent. Országosan is jellemzı, hogy a szakiskolát a legkevésbé teljesítı és 
motivált tanulók választják, ez ránk és a mezıgazdaság szakmacsoportra fokozottan jellemzı. 
A szakiskolában a lemorzsolódási arány rendkívül magas. A lemorzsolódás – 50 %-ot 
meghaladó – a 9-10. közismereti évfolyamokra jellemzı. A tanulók sokat hiányoznak 
igazolatlanul, magatartásukkal zavarják az óratartást, rossz példát mutatnak társaiknak, 
sorozatosan megsértik a házirend elıírásait, ezért gyakoriak a fegyelmezı intézkedések és 
fegyelmi büntetések. A szakiskola közismereti évfolyamain gimnáziumi tanárok tanítanak, a 
nagy lemorzsolódási adatok azt mutatják, hogy sok esetben nem tudják fejleszteni a sokszor 
írni, olvasni alig tudó tanulókat. A 9-10. évfolyam kevés ahhoz, hogy 8 év lemaradását 
leküzdjék. A szakképzési évfolyamra eljutott tanulók szocializációja már olyan mértékő, hogy 
többségük sikeresen helytáll. 

Oktatási rendszerünk problémái közül szakiskolánkra fokozottan jellemzı a motiváció hiánya. 
Legszembetőnıbb a diákok tanulás iránti motivációjának szinte teljes hiánya. Amíg ezt a 
problémát nem sikerül megoldanunk, minıségi „produktummal” nem tudunk elıállni. A 
feladat nem más, mint egy tanulni belsı motiváció alapján is élethossziglan képes ember 
nevelése. Minden tevékenység alapja a motiváltság. Amennyiben ez nincs, az ember 
értelmetlennek érzi a tevékenységet. A legnagyobb probléma a belsı motiváltság hiánya. A 
kisgyerekek általában nagyon kíváncsiak, de amint elérik a tízes éveiket, érdeklıdésük 
meredeken csökken a tanulás iránt. Sokan kimaradnak, mások tovább járnak iskolába, de csak 
minimális erıfeszítésre hajlandók. Testi valóságukban jelen vannak ugyan, de szellemileg 
nem. Az ingerszegény környezet, ahonnan érkeznek tanulóink, nem alakítja ki azt a belsı 
motivációt, amely a tanuláshoz feltétlen szükséges. 
A hagyományos, frontális oktatási módszerekkel ezek a tanulók nem képezhetık. A kiutat a 
kompetencia alapú oktatás bevezetésében látjuk. Ettıl várjuk a tanulók neveltségi, illetve 
tudásszintjének növekedését. Az új ismereteket igyekszünk a tanórák keretein belül 
begyakoroltatni, házi feladatot nem adunk. Az utóbbi években a tanulók egyre inkább 
felszerelés (tankönyv, füzet, toll, ceruza) nélkül érkeznek az iskolába, ezért azokat a 
tanteremben lévı zárható szekrényben tartjuk. A kollégista szakiskolai tanulókkal 
szociálpedagógus végzettségő nevelıtanár foglalkozik minden nap, projekt módszer 
alkalmazásával igyekszik szocializálni, fejleszteni ıket. 
Intézményünk az MSZ EN ISO 9001 szabvány alapján mőködı minıségirányítási 
programmal rendelkezik. A minıségirányítási programban szabályozva van a mérési, 
értékelési rendszer, meghatározásra kerültek az ehhez kapcsolódó célok, valamint az ezek 
megvalósítására vonatkozó fejlesztési célok. 
A minıségirányítási program minıségpolitikája helyzetelemzésre alapozott, határidıvel és 
sikerkritériummal is rögzített célokat tartalmaz - intézményi, munkaközösségi és pedagógus 
szinteken – a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, fejlesztésére és az országos 
kompetenciamérésen való jobb eredmények elérésére.  
 
A célmeghatározás – a szigorú szabvány betartása alapján – a vezetıségi átvizsgálások 
alkalmával történik. Ez az alapja a folyamatos fejlesztésnek és annak fenntartásának. 
Folyamatszabályozásaink tartalmazzák többek között a tanulók mérési-, értékelési rendszerét 
is. A mőködési folyamatokba bekerültek az adott kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos 
elemek, a vezetık és a pedagógusok teljesítményértékelési szempontjainál megfogalmazásra 
kerültek a kompetenciafejlesztésre vonatkozó elvárások. 
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Elsıdleges célunk, hogy a nevelıtestület tagjai ismerjék meg a kompetenciafejlesztés 
módszereit, illetve alkalmazzák azokat, fıleg a szakiskola 9-10. évfolyamán. 
Sikerkritériumként 2010-re az évfolyamismétlı tanulók számának 10 %-kal történı 
csökkentését, valamint a szakiskolában a 2006. évi matematikai eszköztudás és az olvasás-
szövegértés kompetenciaterületek eredményeinek 30 ponttal történı növekedését tőztük ki. 
Az évfolyamismétlést sikerült csökkenteni, a kompetenciamérés eredményei 2008-ban nıttek 
(matematika: 336 → 348, szövegértés 314 → 321), 2009-ben azonban csökkentek: 
matematika 334, szövegértés 296. 
A visszaeséstıl függetlenül a megkezdett munkát a 2006-ban elkészített intézkedési tervek 
alapján tovább folytatjuk. 5 intézkedési terv készült. Az ezekben foglaltakat a 2007/2008. 
tanév során kezdtük el megvalósítani. A megvalósítás során sor került néhány tevékenység 
átütemezésére, illetve a megjelölt idıpontokban korrekciókat tettünk. 
Az intézkedési tervek szakmailag, logikailag összefüggıek, amelyekben foglalt 
tevékenységeket az intézményi szintő intézkedési terv szintetizálja. Kettıben munkaközösségi 
szinten, kettıben pedig a pedagógus egyéni szintjén határoztuk meg a feladatokat. Mivel 
számunkra stratégiailag fontos célok a kompetenciafejlesztés és a kompetencialapú oktatás 
mihamarabbi bevezetése, ezért a 2008. április 1-tıl elfogadott IMIP részévé tettük ezeket az 
intézkedési terveket. 
A fentiek tekintetében a mellékelt intézkedési tervek a korábbi folyamat részeit képezik 
egészen 2011. augusztus 31-ig. 
Mindegyik intézkedési terv tartalmazza a korábbiakban megtett szükséges korrekciókat, 
illetve az azóta esetlegesen felmerülı új tevékenységeket. 
Az intézményi szintő intézkedési terv, ami szőkebb értelemben fejlesztési tervnek is 
tekinthetı – a kompetencia fejlesztés tekintetében – tartalmazza a szintézist, amely a másik  
4 intézkedési tervben lebontva jelenik meg az elıbb említett szakmai és logikai elvek alapján. 

A folyamat intézményi szintő végrehajtásáért az igazgató felel, azonban a részfeladatoknak 
felelısei vannak, akik ezeket a feladatokat a megtervezett idıre – reményeink szerint – el is 
végzik. 
A kompetenciamérés eredményeinek javítására készített és módosított intézkedési tervek a 
mellékletben szerepelnek. 
 
 
 
Biharkeresztes, 2010. június 18. 

 

 Szabó András 
 igazgató 
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1. sz. melléklet 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

((IInnttéézzmméénnyyii  sszziinnttőő  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvv  --  kkoommppeetteenncciiaaaallaappúú  ookkttaattááss))  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán kompetenciaalapú 
oktatás megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés 
eredménye, 
megjegyzés 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 

 
 

1. 
Tanmenetek 
felülvizsgálata 

Dokumentum-elemzés 
Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık  31.            

2. 
Tanév eleji 
felmérés 
9.C, 10.C 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Zsilinyiné T.Á.   01.           

3. 

Tanmenetek 
korrekciója, új 
tanmenetek 
elkészítése 

Tanmenetek 
Munkaközösségi 
értékelések 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık   20.           

4. 
Fejlesztési 
feladatok 
megvalósítása 

Kompetencia alapú 
oktatás 

Tanórai munka 
Osztályokban 
tanító tanárok 

  x x x x x x x x x x  

5. 
Új módszerek 
alkalmazása 

Tanmenetek, 
óravázlatok 

Megtartott tanítási 
órák 

Igazgató, vezetık   x x x x x x x x x x  

6. 

Mérıeszközök, 
feladatlapok 
folyamatos 
győjtése, 
alkalmazhatóságuk 
vizsgálata 

Győjtımunka 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Feladatlap, mérılap 
győjtemény 

Mk.-vezetık   x x x x x x x x x x  

7. 
Képzésben való 
részvétel 

Képzések költsége 
Tanított 
tantárgyanként 1 fı  

Igazgató   x x x x x x x x x x  

8. 

Követı - 
kompetencia alapú 
- mérés a 10. 
évfolyamon 

Mérılapok elkészítése Mérés 

MIF, humán, 
term.tud. mk.-
vez., osztály-
fınökök 

     20.        



2010/9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 481. 
 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

((IInnttéézzmméénnyyii  sszziinnttőő  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvv  --  kkoommppeetteenncciiaaaallaappúú  ookkttaattááss))  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán kompetenciaalapú 
oktatás megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés 
eredménye, 
megjegyzés 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 

 

9. 

A szakképzı 
tagozat 
közismereti 
oktatásban 
használatos 
tankönyveinek és 
feladat-
győjteményeinek 
összegyőjtése 

Tankönyvek 
Minden 
forgalomban lévı 
tankönyv megléte 

Ig.hely.      20.        

10. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 2 bemutató óra Ig.hely.      20.        

11. 
Tapasztalatok 
megosztása 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

3 megbeszélés Mk.-vezetık      20.        

12. 
Új módszertani 
lehetıségek 
győjtése 

Szakirodalom 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Módszertani 
győjtemény 

Mk.-vezetık      20.        

13. 

Tájékoztatás a 
mérések 
eredményeirıl a 
nevelıtestület  

Tájékoztatás 
Vélemények, 
javaslatok győjtése 

Zsilinyiné Tóth 
Ágnes, Harasztiné 
Semjéni Anita 

      31.       

14 

Szükséges 
korrekciók 
elvégzése. Új 
módszerek érté-
kelése, esetleges 
felülvizsgálata 

Tanmenetek 
Tanítási módszerek 
egységesítése 

Igazgató, mk.-
vezetık 

      31.       



482. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 
 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

((IInnttéézzmméénnyyii  sszziinnttőő  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvv  --  kkoommppeetteenncciiaaaallaappúú  ookkttaattááss))  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán kompetenciaalapú 
oktatás megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés 
eredménye, 
megjegyzés 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 

 

15. 

A tankönyvek 
tartalmának 
összevetése a helyi 
tantervekkel 

Tankönyvek, helyi 
tantervek 

Eltérések 
megállapítása 

Mk.-vezetık       31.       

16. 

Új módszerek 
értékelése, 
esetleges 
felülvizsgálata 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

Munkaközösségi 
értékelés 

Mk.-vezetık       31.       

17. 
Tárgyi eszközök 
számba vétele 

Eszközleltár 
Szükséges eszközök 
a kompetencia 
fejlesztéshez 

Ig.hely.        28.      

18. 

Tájékoztatás a 
mérések 
eredményeirıl a 
nevelıtestület és a 
tanulók részére 10. 
évfolyam 
tekintetében 

Tájékoztatás 
Vélemények, 
javaslatok győjtése 

Zsilinyiné Tóth 
Ágnes, Harasztiné 
Semjéni Anita 

         15.    

19. 
Országos 
kompetenciamérés 

Mérılapok kitöltése Mérés 
Zsilinyiné Tóth 
Ágnes, 
MIR-vez 

          28.   

20. 
Kontroll vizsgálat 
(9. évfolyam) 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Zsilinyiné T. 
Ágnes 

          31.   

21. 

Követı - 
kompetencia alapú 
mérés a 9. 
évfolyamon 

Mérılapok elkészítése Mérés 

MIF, humán, 
term.tud. mk.-
vez., osztály-
fınökök 

           06.  



2010/9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 483. 
 

BOCSKAI INTÉZKEDÉSI TERV 
(Intézményi szintő fejlesztési terv - kompetenciaalapú oktatás) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán kompetenciaalapú 
oktatás megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés 
eredménye, 
megjegyzés 08. 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 

 

22. 

Tájékoztatás a 
mérések 
eredményeirıl a 
nevelıtestület 
részére, az éves 
eredmények 
tekintetében 

Tájékoztatás 
Éves szintő elemzés 
elkészítése 
 

Zsilinyiné Tóth 
Ágnes, Harasztiné 
Semjéni Anita 

           20.  

23. 
Következı tanévi 
teendık 
meghatározása 

Nevelıtestületi fórum 
Vélemények, 
javaslatok győjtése 

Igazgató, 
MIR vez. 

      .     20.  

24. 
Módszerek 
kiválasztása a 
tankönyvekhez 

Tankönyvek 
Szakirodalom 

Tantárgyakra, 
évfolyamokra 
lebontott módszerek 

Mk.-vezetık            20.  

25. 
Tanév végi 
értékelés 

Értekezlet, pedagógus 
teljesítményértékelés 

Tantestületi 
értekezlet 

Szabó András 
Lupócz János 

           30.  

26. 
Tanmenetek 
korrekciója 

Tanmenetek Pedagógusok Mk.-vezetık            31.  



484. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 

2. sz. melléklet 

BOCSKAI 
INTÉZKEDÉSI TERV 

(Munkaközösségi szintő fejlesztési terv a pedagógusok tekintetében) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 
alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Lupócz János 
Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 
Barta Attila 

Jóváhagyta:  
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülviz
sgáló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés eredménye, 
megjegyzés 

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 
 

1. 

A tankönyvek 
tartalmának 
összevetése a helyi 
tantervekkel 

Tankönyvek, helyi 
tantervek 

Eltérések 
megállapítása 

Mk.-vezetık  01.            

2. 

Országos 
kompetenciamérés 
eredményeinek, 
azok trendjeinek 
vizsgálata az elızı 
kompetenciamérési 
adataira 
vonatkozóan 

Központilag biztosított 
adatbázisok / 
statisztikai módszerek, 
trendvizsgálat 

Minden országos 
mérésre kiterjedı 
vizsgálat 

Mk.-vezetık  10.            

3. 
Új tanmenetek 
elkészítése 

Régi tanmenetek 
Módszertani 
győjtemény 

Kész tanmenetek Mk.-vezetık  20.            

4. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 2 bemutató óra Ig. hely.     20.         

5. 
Tapasztalatok 
megosztása 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

3 megbeszélés 
Harasztiné 
S.A., Zsilinyiné 
T.Á. 

    20.         

6. 
Új módszertani 
lehetıségek 
győjtése 

Szakirodalom 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Módszertani 
győjtemény 

Mk.-vezetık     20.         

7. 

Új módszerek 
értékelése, 
esetleges 
felülvizsgálata 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

Munkaközösségi 
értékelés 

Mk.-vezetık      31.       31. 



2010/9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 485. 
 

BOCSKAI 
INTÉZKEDÉSI TERV 

(Munkaközösségi szintő fejlesztési terv a pedagógusok tekintetében) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 
alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Lupócz János 
Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 
Barta Attila 

Jóváhagyta:  
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülviz
sgáló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés eredménye, 
megjegyzés 

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 
 

8. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 4 bemutató óra Ig. hely.          31.    

9. 
Tanmenetek 
korrekciója 

Tanmenetek 
Munkaközösségi 
értékelések 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık             31. 

 



486. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 

3. sz. melléklet 

BOCSKAI 
INTÉZKEDÉSI TERV 

(Munkaközösségi szintő fejlesztési terv a tanulói kompetenciafejlesztés 
tekintetében) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 
alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Lupócz János 
Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 
Barta Attila 

Jóváhagyta:  
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 201 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülviz
sgáló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés eredménye, 
megjegyzés 

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 
 

1. 

A tankönyvek 
tartalmának 
összevetése a helyi 
tantervekkel 

Tankönyvek, helyi 
tantervek 

Eltérések 
megállapítása 

Mk.-vezetık  01.            

2. 

Országos 
kompetencia-
mérés 
eredményeinek, 
azok trendjeinek 
vizsgálata az elızı 
kompetencia-
mérés adataira 
vonatkozóan 

Központilag biztosított 
adatbázisok / 
statisztikai módszerek, 
trendvizsgálat 

Minden országos 
mérésre kiterjedı 
vizsgálat 

Mk.-vezetık, 
pedagógusok 

 01.            

3. 
Új tanmenetek 
elkészítése 

Régi tanmenetek, 
dokumentum-elemzés 
Módszertani 
győjtemény 

Kész tanmenetek Mk.-vezetık  20.            

4. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 2 bemutató óra Ig. hely.     20.         

5. 
Tapasztalatok 
megosztása 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

3 megbeszélés Mk.-vezetık     20.         

6. 
Új módszertani 
lehetıségek 
győjtése 

Szakirodalom 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Módszertani 
győjtemény 

Mk.-vezetık     20.         



2010/9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 487. 
 

BOCSKAI 
INTÉZKEDÉSI TERV 

(Munkaközösségi szintő fejlesztési terv a tanulói kompetenciafejlesztés 
tekintetében) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 
alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Lupócz János 
Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 
Barta Attila 

Jóváhagyta:  
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 201 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülviz
sgáló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés eredménye, 
megjegyzés 

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 
 

7. 

Új módszerek 
értékelése, 
esetleges 
felülvizsgálata 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

Munkaközösségi 
értékelés 

Mk.-vezetık      31.        

8. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 4 bemutató óra Ig. hely.          31.    

9. 
Tanmenetek 
korrekciója 

Tanmenetek 
Munkaközösségi 
értékelések 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık             31. 

 



488. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/9. szám 

4. sz. melléklet 

BOCSKAI 
INTÉZKEDÉSI TERV 

(A pedagógus egyéni szintjén megvalósítandó fejlesztési terv) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 1. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 
alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Lupócz János 
Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 
Barta Attila 

Jóváhagyta:  
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülviz
sgáló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés eredménye, 
megjegyzés 

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 
 

1. 
Módszerek 
kiválasztása a 
tankönyvekhez 

Tankönyvek 
Szakirodalom 

Tantárgyakra, 
évfolyamokra 
lebontott módszerek 

Mk.-vezetık  01.            

2. 

Országos 
kompetenciamérés 
eredményeinek, 
azok trendjeinek 
vizsgálata az elızı 
kompetenciamérési 
adataira 
vonatkozóan 

Központilag biztosított 
adatbázisok / 
statisztikai módszerek, 
trendvizsgálat 

Minden országos 
mérésre kiterjedı 
vizsgálat 

Mk.-vezetık, 
ig.helyettes 

 01.            

3. 
Képzésben való 
részvétel 

Képzések költsége  
1 matematika 
1 magyar 
(min. 30 ó.) 

Igazgató  x x x x x x x x x x   

4. 
Tanév eleji 
felmérés 
9.C, 10.C 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Zsilinyiné T.Á.  10.            

5. 
Új tanmenetek 
elkészítése 

Régi tanmenetek 
Módszertani 
győjtemény 

Kész tanmenetek Mk.-vezetık  20.            

6. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 2 bemutató óra Ig. hely.     20.         

7. 
Új módszertani 
lehetıségek 
győjtése 

Szakirodalom 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Módszertani 
győjtemény 

Mk.-vezetık     20.         



2010/9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 489. 
 

BOCSKAI 
INTÉZKEDÉSI TERV 

(A pedagógus egyéni szintjén megvalósítandó fejlesztési terv) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 1. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 
alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Lupócz János 
Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 
Barta Attila 

Jóváhagyta:  
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülviz
sgáló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés eredménye, 
megjegyzés 

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 
 

8. 

A tankönyvek 
tartalmának 
összevetése a helyi 
tantervekkel 

Tankönyvek, helyi 
tantervek 

Eltérések 
megállapítása 

Mk.-vezetık     20.         

9. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 4 bemutató óra Ig. hely.          31    

10. 
Év végi felmérés 
9.C 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Zsilinyiné T.Á.           15.   

11. 
Tanmenetek 
korrekciója 

Tanmenetek 
Munkaközösségi 
értékelések 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık             31. 
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5. sz. melléklet 
 

BOCSKAI 
INTÉZKEDÉSI TERV 

(Pedagógus szintjén megvalósuló fejlesztési terv a tanulói kompetenciafejlesztés 
tekintetében) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 
alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Lupócz János 
Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 
Barta Attila 

Jóváhagyta:  
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülviz
sgáló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés eredménye, 
megjegyzés 

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 
 

1. 
Új tanmenetek 
alkalmazása a 
tanítási órákon 

Új tanmenetek 
Módszertani 
győjtemény 

Kész tanmenetek Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

2. 
Csoportmunka 
alkalmazása 

Módszertani 
győjtemény, belsı 
tréningek 

Az alkalmazás 
dokumentálása a 
tanmenetben, 
osztálynaplóban 

Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

3. 
Kooperatív 
módszerek 
alkalmazása 

Módszertani 
győjtemény, belsı 
tréningek 

Az alkalmazás 
dokumentálása a 
tanmenetben, 
osztálynaplóban 

Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

4. Projekt módszer 
Módszertani 
győjtemény, belsı 
tréningek 

Az alkalmazás 
dokumentálása a 
tanmenetben, 
osztálynaplóban 

Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

5. Egyéb módszerek 
Módszertani 
győjtemény, belsı 
tréningek 

Az alkalmazás 
dokumentálása a 
tanmenetben, 
osztálynaplóban 

Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

6. 
Tanév eleji 
felmérés 
9.C, 10.C 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Magyar és 
matematika 
szakos 
pedagógus 
Zsilinyiné T.Á. 

 15.            

7. 

A felmérés 
eredményeinek 
nyilvánosságra 
hozatala, 
megbeszélése 

Elkészült kiértékelés 
Tanulókkal történı 
megbeszélés 

Érintett 
pedagógus, 
osztályfınök 

  01.           
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BBOOCCSSKKAAII  
INTÉZKEDÉSI TERV 

(Pedagógus szintjén megvalósuló fejlesztési terv a tanulói kompetenciafejlesztés 
tekintetében) 

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2010. 06. 18. 
Változat: 2. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 
alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: A kompetenciamérés országos átlageredményének 
közelítése 30 ponttal 

Kidolgozta: 
Lupócz János 
Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 
Barta Attila 

Jóváhagyta:  
Szabó András igazgató 

Idıterv 
2010 2011 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülviz
sgáló/résztvevı 

személy 

Ellenırzés eredménye, 
megjegyzés 

09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 
 

8. 
Kompetencia-
mérés 
10. évfolyam 

Meghatározott 
eljárásrend szerint 

 Igazgató          28.    

9. 
Kontroll vizsgálat 
9. évfolyam 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Magyar és 
matematika 
szakos 
pedagógusok 
Zsilinyiné T.Á. 

         31.    
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177/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 99. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a fenntartásában mőködı  
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 2009. évi országos 
kompetenciamérés eredményei alapján készített - a határozat mellékletét képezı - intézkedési 
tervét. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról az intézmény vezetıjét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tarsoly Andor, igazgató 
Határidı:   2010. szeptember 30. 
 

a 177/2010. (IX. 17.) MÖK határozat melléklete 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 
a 2009. évi általános iskola 8. évfolyam kompetenciaeredményei 

javítására készített intézkedési terve 

 

 „Intézményünk jogelıd intézménye, a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, 
1972-ben nyitotta meg kapuit, Gyengénlátók Általános Iskolája és Nevelıotthona néven. 
1982-ig (a budapesti Gyengénlátók Általános Iskolájának megalakulásáig) az ország egyetlen 
teljes tagozatú általános iskolájaként mőködött, mely speciális módszerek eszközök 
alkalmazásával biztosította az épértelmő gyengénlátó gyermekek nevelését-oktatását, 
kollégiumi ellátását 1 – 8. évfolyamon, országos beiskolázással.  
Alapfeladatunk mellett a látássérülés okozta hátrányok csökkentése, a meglévı látás 
védelme is feladatunk volt. 
 

Az intézmény megalakulásához viszonyítva, mára alaposan megváltozott tanulóink 
összetétele. 
2006. szeptemberétıl súlyosan látássérült (vak), és tanulásban akadályozott (enyhe 
fokban értelmileg sérült) gyengénlátó gyermekek nevelését- oktatását, kollégiumi ellátását 
is biztosítja intézményünk.  
 

Az 1993. évi Közoktatási Törvény biztosította az alapvetı szülıi és tanulói jogot az 
integrációhoz. Ez magával hozta azt a változást, hogy a speciális (szegregált) intézmények 
gyermeklétszáma folyamatosan csökken, összetétele megváltozik. 
 

Intézményünk tanulói létszáma az integráció következtében ingadozik.  
A sikertelenül integrált gyermekek – több éves lemaradással – felsıbb évfolyamokban 
kerülnek hozzánk. 
 

Az utóbbi években azon gyermekek kerülnek hozzánk beiskolázásra, akiknek nevelése-
oktatása az épek között nem megoldható.  
Tanulóink egyre nagyobb része a gyengénlátás alsó határához közelít. Több gyermek 
esetében további látásromlás várható. İket fel kell készíteni erre az életmódra. 
 

Emelkedik az elsı évfolyam megismétlését kérı szülık, valamint a „Felzárkóztatásra 
szorul” minısítést kapott tanulók száma. 
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Egyre több tanuló rendelkezik a látássérülése mellett részképesség- zavarral, kieséssel; 
beilleszkedési, magatartási zavarral.  
 

A 2008/2009-es tanévben tanulóink 56%-a hátrányos helyzető; 34%-a halmozottan hátrányos 
helyzető volt. A 2009/2010 – es tanévben ezek az arányok növekedést mutatnak. Hátrányos 
helyzető a tanulók 63%-a, halmozottan hátrányos helyzető tanulóink 43%-a. 
 

A tanórai munkát – alap és speciális feladataink megvalósítását – a tanulói összetétel 
fentiekben jelzett változása nagymértékben megnehezíti. A kompetencia alapú oktatás 
alkalmazása további nehézséget okoz, hiszen az intézményünkbe járó gyermekek sajátos 
nevelési igényőek. 
 

A fentiek alapján, azon tanulóknak, akik nem mentesíthetık a szakértıi vélemény alapján a 
kompetencia mérés alól, olyan fejlesztı foglalkozást vezetünk be, melyen a szövegértés és a 
matematikai gondolkodás fejlesztése történik. 
 

Mivel a kompetencia mérés a 4. 6. és 8. évfolyamon történik, ezért a 2010/2011-es tanévtıl a 
tanév végén a 3. 5. és 7. évfolyamokon mérjük az említett képességeket. A mérés eredménye 
határozza meg a következı tanév fejlesztési feladatait. 
Ezen mérésekhez a mérılapot a munkaközösségek dolgozzák ki. 
 

Felül kell vizsgálni dokumentumainkat, az oktatás során használt tankönyveket a kompetencia 
alapú oktatás szempontjából. 
 

Helyi mérılapokat, feladatlapokat kell kidolgozni, a minél hatékonyabb fejlesztés érdekében. 
 

A végzett mérések kiértékelését, eredményét intézményegység-szinten elemezni kell, 
megfogalmazva a további feladatokat. 
 

Az intézkedési terv végrehajtásáért az igazgató a felelıs.  
 
A részfeladatokat, azok ütemezését, felelıseit az alábbi táblázat tartalmazza”  
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Sor-
szám 

A feladat megnevezése Felelıs, résztvevık Határidı 

1. Kompetencia alapú oktatásról - munkaértekezlet 
Intézményegység-vezetı, 
munkaközösség-vezetık, 
pedagógusok 

2010.  
augusztus 30. 

 Év eleji mérés 
Intézményegység-vezetı, 
tanárok, a 4. 6. és 8. évfolyam 
tanulói 

2010.  
szeptember15 

2. Tanmenetek felülvizsgálata 
Intézményegység-vezetı, 
munkaközösség-vezetık, 
tanítók, szaktanárok 

2010.  
szeptember 20. 

3. Tanmenetek kiegészítése 
Intézményegység-vezetı, 
munkaközösség-vezetık, 
tanítók, szaktanárok 

2010.  
szeptember 30. 

 Fejlesztési feladatok meghatározása. Foglalkozási tervek elkészítése 
Intézményegység-vezetı, a 
foglalkozást tartó pedagógusok  

2010.  
szeptember 30. 

4. 
Fejlesztési feladatok megvalósítása. 
A 4. 6. 8. évfolyamon heti foglalkozások beiktatása a szövegértés és a matematikai 
gondolkodási képességek fejlesztésére 

Intézményegység-vezetı, a 
foglalkozást tartó pedagógusok 

Folyamatosan 

 A mérés alól felmenthetı tanulók kiszőrése a szakértıi vélemények alapján. Intézményegység-vezetı 
2010.  

október, 
november 
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5. Mérılapok kidolgozása a 3-4., 5-6., 7-8. évfolyamokra 
Intézményegység-vezetı, 
munkaközösség-vezetık, 
munkaközösségek 

2011. 
január 30. 

6. Tankönyvek tartalmának összevetése a helyi tantervvel 
Intézményegység-vezetı, 
munkaközösség-vezetık 

2011. 
február 20. 

 Országos mérés 
Intézményegység-vezetı, 
felmérésvezetık / a 4., 6. és 
8.évfolyamos tanulók 

2011. 
Május 

7. Év végi mérés 
Intézményegység-vezetı, a 
foglalkozást tartó pedagógusok 
és a 3-8. évfolyamok tanulói 

2011. 
május 30. 

 
Mérések értékelése, összehasonlítása: év eleje – év vége. 
A tapasztalatok megosztása az általános iskolai intézményegység pedagógusaival 

Intézményegység-vezetı, a 
foglalkozást tartó pedagógusok 

2011. 
június 20. 

8. Tanév végi értékelés. Következı tanév feladatai 
Intézményegység-vezetı, a 
foglalkozást tartó pedagógusok 

2010. 
június 30. 
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178/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Biharkeresztesi Református 
Egyházközségnek (4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 3.); a Hajdúdorogi Egyházmegyének 
(4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.); valamint a Hit Gyülekezetének (1103 Budapest, 
Gyömrıi út. 69.), mint közoktatási intézményfenntartóknak az önkormányzati közoktatási 
feladatellátásban való közremőködést vállaló nyilatkozataikra figyelemmel – a 210/2005.(VI. 
24.) MÖK határozattal módosított és kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési 
tervnek a Közoktatási feladat-ellátási, szolgáltatási hálózat címő III. fejezetét módosítja a 
következık szerint: 
 
 
A Biharkeresztesi Református Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási 
intézményre vonatkozóan: 
 
„A közoktatási intézmény neve, székhelye: 
Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21. 
 
A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa:   627 fı 
Ebbıl: 

- általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon:     112 fı, 
ebbıl sajátos nevelési igény tanulók nevelése-oktatása  14 fı, 

- alapfokú mővészeti nevelés-oktatás  
zenemővészeti ág:           38 fı, 
képzı-és iparmővészeti ág:        102 fı, 
táncmővészeti ág:         325 fı, 
színmővészet-bábmővészeti ág:         50 fı.” 
 

 
 
A Hajdúdorogi Egyházmegye fenntartásában mőködı közoktatási intézményre 
vonatkozóan: 
 
„A közoktatási intézmény neve, székhelye: 
Szent Bazil Görög Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és 
Diákotthon 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 23-27. 
 
A vállalt közoktatási feladatellátásban a gyermek-, tanulólétszám felsı határa: 1048 fı 
 
A vállalt közoktatási feladatellátásban a gyermeklétszám felsı határa:        150 fı 

- óvodai nevelés 
 
A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa:         898 fı  
Ebbıl: 

- nappali oktatás munkarendje szerinti általános iskolai nevelés-oktatás  
1-8. évfolyamon:        350 fı, 

- nappali oktatás munkarendje szerinti gimnáziumi nevelés-oktatás  
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4 évfolyamos és 6 évfolyamos képzés keretében:    390 fı, 
- nappali oktatás munkarendje szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás 

4 évfolyamos képzés keretében:      128 fı, 
- szakközépiskolai szakmai képzés:        30 fı. 
 

A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa:   220 fı 
- diákotthoni ellátás” 

 
 
A Hit Gyülekezete fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozóan: 
 
„A közoktatási intézmény neve, székhelye: 
Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
4030 Debrecen, Diószegi út 15. 
 
A vállalt közoktatási feladatellátásban a tanulólétszám felsı határa:   529 fı 
 

- nappali rendszerő általános iskolai nevelés-oktatásban résztvevık száma: 219 fı,  
ebbıl: általános iskolai nevelés-oktatás az 1-4. évfolyamokon:  115 fı 

általános iskolai nevelés-oktatás az 5-8. évfolyamokon:  104 fı 
- alapfokú mővészeti nevelés-oktatásban résztvevık száma:    190 fı 

ebbıl: képzı-és iparmővészeti ágban résztvevık száma:   190 fı 
- nappali rendszerő általános középfokú  

nevelés-oktatásban (9-13. évfolyam) résztvevık száma:    120 fı 
ebbıl: négy évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi 

nevelés-oktatásban (9-12. évfolyam) résztvevık száma:   80 fı 
öt évfolyamos nappali munkarend szerinti gimnáziumi 
nevelés-oktatásban (9-13. évfolyam, a 9 évfolyamon  
nyelvi elıkészítı évfolyammal) résztvevık száma:     40 fı 

 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Biharkeresztesi Református 
Egyházközséget, a Hajdúdorogi Egyházmegyét, valamint a Hit Gyülekezetét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 22. 
 
 
 
179/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium alapító okiratát 2010. 
október 1. napjától a következık szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
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Az intézmény rövid neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

Székhelye: 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
 

Létrehozásáról rendelkezı 
határozat száma: 

80/2009. (III. 27.) 
 

 
Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

 
Közoktatási feladatok 
 

OM azonosítója: 
 

201359 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége  
(2009. december 31-ig): 
 
 

55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 
55132-6  Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók 
számára 

55232-3  Iskolai intézményi közétkeztetés 
55233-4  Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
75192-2  Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
80121-4  Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, 

oktatás 
80122-5  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali 

rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása 
80591-5  Oktatási célok és egyéb feladatok (integráltan 

nevelt óvodások, iskolások fejlesztése, 
utógondozása) 

80511-3  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 
(szorgalmi idıben) 

92403-6 Diáksport 
 

Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban 
tanulók számára 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

általános iskolai nevelése, oktatása  
(1-4. évfolyam)  

852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
nappali rendszerő általános iskolai nevelése, 
oktatása  
(1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
általános iskolai nevelése, oktatása  
(5-8. évfolyam) 
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852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
nappali rendszerő általános iskolai nevelése, 
oktatása  
(5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai tanulók napközi otthoni 
nevelése 

855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 
nevelése 

855914 Általános iskolai tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

855921 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

855922 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 
sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése  

856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység  
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-

tevékenysége és támogatása 
 

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 
 

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı 
tevékenységek 

 
Vállalkozási tevékenysége: 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - vállalkozási 

tevékenységének felsı határa az intézmény 
kiadásaiban 10 %  

 
Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 

(kivéve: az általános iskolai intézményegység) 
 

 Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye. 
 
A Hajdú-Bihar megyén kívüli - Bács-Kiskun, Békés, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei - illetıségő, a 
2008/2009-es tanévtıl beiskolázásra kerülı tanulók 
felvétele az illetékes megyei önkormányzatokkal kötött 
feladat-ellátási megállapodás alapján történik). 
 

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

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

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

Az intézmény költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 
törvény szerinti besorolása: 
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan mőködı részjogkörő 
közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
 
 

Az intézményvezetı 
kinevezésének rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott 
idıre – 5 évre – bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  
 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján kerül sor. 

Jogelıd intézmények: 
 

Györffy István Középiskolai Kollégium 
(4025 Debrecen, Postakert u. 7.) 
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 
(4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.) 
 

Telephelye: 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény:  
- közös igazgatású közoktatási intézmény 

Intézményegységek: 
- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola  
- Györffy István Kollégium 

 
 

586 fı 
általános iskola: 

 
 
112 fı 

- gyengénlátó tanulók, valamint integráltan 
nevelt súlyosan látássérült (vak) tanulók; 
integráltan nevelt tanulásban akadályozott 
(enyhe fokban értelmileg sérült) látássérült 
tanulók 

104 fı 

- integráltan nevelt ép intellektusú, tartósan 
beteg, a 2008/2009-es tanév elıtt 
beiskolázott tanulók  

 

8 fı 

Az intézménybe felvehetı 
maximális tanulólétszám:  
 
 

kollégium: 
- látássérült tanulók 1-12. évfolyam 
- ép intellektusú tanulók 7-14. évfolyam 

 

474 fı 

Évfolyamok száma: általános iskola: 8 évfolyam 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 

- 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3., hrsz: 22013 – 
intézmény 
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 - 4025 Debrecen, Postakert u. 7., hrsz.: 9445 – 
kollégium 

- hrsz.: 9449 – kazánház (Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori 
vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg 
tartalmazza. 

 

 

A vagyon feletti rendelkezés 
joga: 

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

 
2. A közgyőlés ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 294/2009. (XI. 27.) MÖK 
határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tarsoly Andor, igazgató 
Határidı:   2010. október 1. 
 
 
 
180/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium alapító okiratának hatályos 
szövegét 2010. október 1. napjától a következık szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
 

Az intézmény neve: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 

Az intézmény rövid neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

Székhelye: 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
 

Létrehozásáról rendelkezı 
határozat száma: 

80/2009. (III. 27.) 
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Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

 
Közoktatási feladatok 

OM azonosítója: 
 

201359 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

 
852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban 
tanulók számára 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása  
(1-4. évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
nappali rendszerő nevelése, oktatása  
(5-8. évfolyam) 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855921 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
855922 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése  

856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység  
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-

tevékenysége és támogatása 
 

Vállalkozási tevékenysége: 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások - vállalkozási 
tevékenységének felsı határa az intézmény 
kiadásaiban 10 %  

 
Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 

(kivéve: az általános iskolai intézményegység) 
 Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye. 
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A Hajdú-Bihar megyén kívüli - Bács-Kiskun, Békés, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei - illetıségő, a 
2008/2009-es tanévtıl beiskolázásra kerülı tanulók 
felvétele az illetékes megyei önkormányzatokkal kötött 
feladat-ellátási megállapodás alapján történik). 
 

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

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

Irányító szerv neve, 
székhelye: 

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

Az intézmény költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 
törvény szerinti besorolása: 
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan mőködı részjogkörő 
közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezésének rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott 
idıre – 5 évre – bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  
 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján kerül sor. 

Jogelıd intézmények: 
 

Györffy István Középiskolai Kollégium 
(4025 Debrecen, Postakert u. 7.) 
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 
(4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.) 
 

Telephelye: 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény:  
- közös igazgatású közoktatási intézmény 

Intézményegységek: 
- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola  
- Györffy István Kollégium 

 
 

586 fı 
általános iskola: 

 
 
112 fı 

Az intézménybe felvehetı 
maximális tanulólétszám:  
 
 - gyengénlátó tanulók, valamint integráltan 

nevelt súlyosan látássérült (vak) tanulók; 
integráltan nevelt tanulásban akadályozott 
(enyhe fokban értelmileg sérült) látássérült 
tanulók 

104 fı 
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- integráltan nevelt ép intellektusú, tartósan 
beteg, a 2008/2009-es tanév elıtt 
beiskolázott tanulók  

 

8 fı 

kollégium: 
- látássérült tanulók 1-12. évfolyam 
- ép intellektusú tanulók 7-14. évfolyam 

 

474 fı 

Évfolyamok száma: általános iskola: 8 évfolyam 
 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3., hrsz: 22013 – 
intézmény 

- 4025 Debrecen, Postakert u. 7., hrsz.: 9445 – 
kollégium 

- hrsz.: 9449 – kazánház (Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori 
vagyonleltára, értékét a mindenkori mérleg 
tartalmazza. 

 

A vagyon feletti rendelkezés 
joga: 

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

 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tarsoly Andor, igazgató 
Határidı:   2010. október 1. 
 
 
 
181/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet a fenntartható életmódot 
és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı rendezvények szervezésére és 
lebonyolítására pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében 
kiírt "A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı 
kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" c. KEOP-2009-6.1.0/A kódszámú 
pályázatra. A pályázat benyújtásához a közgyőlés a következık szerint nyújt támogatást:  
 
A pályázat összköltsége:  4 737 000 Ft 
Pályázati támogatás:   4 500 150 Ft 
Biztosítandó saját erı:       236 850 Ft 
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A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja. 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendeletének következı módosításakor gondoskodjon az elıirányzat átvezetésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. szeptember 22. 
 
 
 
182/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2010-ben Hajdú-Bihar Megye 
Önkormányzatának kitüntetı díjait a következı személyeknek adományozza: 
 
I. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának BOCSKAI ISTVÁN-díját” munkájáért, 

társadalmi megbízatása kimagasló színvonalú teljesítéséért, közéleti tevékenységéért 
és több évtizedes munkásságáért: 

 
1./ Bosák Nándor 
2./ Hiba Zoltán 
3./ Makoldi Sándor 

 
II. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KÖLCSEY FERENC-díját” a 

kulturális élet, az irodalom, a mővészetek és a közmővelıdés terén kifejtett magas 
színvonalú alkotó tevékenységéért: 

 
1./ Fazekas István 
2./ Patai István 
3./ Városi és Pedagógus Kórus (Hajdúböszörmény) 

 
III. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának MARÓTHI GYÖRGY-díját” 

kiemelkedı pedagógiai munkásságáért: 
 

1./ Radóczné Bálint Ildikó 
2./ Revákné dr. Markóczi Ibolya 
3./ Szabó Lajosné 

 
IV. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KOVÁCS PÁL-díját” a sportban elért 

kiemelkedı eredményei, illetve kimagasló színvonalú sportvezetıi, sportoktatói, 
sportpedagógusi munkája alapján: 

 
1./ Németi Tibor 
2./ Szél Gábor 
 

V. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának ARANY SÁNDOR-díját” a megye 
mezıgazdaságának fejlesztése, a mezıgazdaságból élık életminıségének javítása 
érdekében végzett tevékenységéért: 
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1./ Hoch István 

 
VI. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KISEBBSÉGI-díját” a megyében élı 

nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi 
hagyományainak megırzése, valamint a kisebbségi jogok védelme és gyakorlása, az 
integrált nevelés-oktatás elısegítése érdekében végzett tevékenységéért: 

 
1./ Bernáth Bálint 

 
VII. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete-díját” a helyi 

civil társadalom épülése érdekében végzett kimagasló tevékenységéért: 
 

1./ Igazgyöngy Alapítvány 
 
VIII. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért-díját” a civil 

szervezetek szponzoraként vagy mecénásaként, illetve a szervezetek együttmőködı 
partnereként végzett, a civil szektor fejlıdését elısegítı kimagasló tevékenységéért: 

 
1./ Módos Imre 

 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet alapján a díjakat a Megye Napján, a közgyőlés ünnepi 
ülése keretében adja át. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 22.  
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 

Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 

J E L E N T É S 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 

a közgyőlés 2010. szeptember 17-ei ülésére 
 

I. 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:  
 
231/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat, mint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt részvényese 
388.150 E Ft értékő részvényt értékesített – 2010. július 29. napján aláírt részvény átruházási 
szerzıdéssel –Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. A szerzıdés alapján 
DMJV Önkormányzata a szerzıdés megkötését követı 5 munkanapon belül a megyei 
önkormányzat számlájára átutalta a vételárat. Az értékpapírok átadását a megyei 
önkormányzat a teljes vételár megfizetését követı 3 munkanapon belül kezdeményezte az 
értékpapír-számlavezetınél, ezzel a szerzıdésbıl eredı kötelezettségeit teljes körően 
teljesítette. Ezzel a határozatban rögzített - két részletben megvalósuló - részvény átruházási 
folyamat a közgyőlés döntésének megfelelıen végrehajtásra került. 
 
8/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati 
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló határozatban a közgyőlés arról is döntött, hogy 
az ingatlanpiaci helyzet kedvezı alakulása esetén ismételten meghirdeti az ingatlant. Ennek 
megfelelıen - a hasznosítás elısegítése érdekében - az ingatlanról készített kiajánlási 
dokumentum elérhetı a megyei önkormányzat honlapján.  
 
129/2010. (VI. 4.) MÖK határozat 
A határozat a Nagyalföld Alapítvány megszüntetésének kezdeményezésérıl a társalapító 
megyei önkormányzatok részére megküldésre került. Ezt követıen - az elızetes egyeztetések 
ellenére - azonban a Csongrád és a Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezte az 
alapítvány további mőködtetésének megfontolását. Erre figyelemmel a megszüntetéshez 
kapcsolódó okiratok elıkészítése a további tárgyalásoktól függ. 
 
10/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
11/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
226/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
305/2009. (XI. 27.) MÖK határozat 
157/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt található, 1113 m2 
alapterülető, irodaház megnevezéső ingatlan METINA-INVEST Kft. (4100 Berettyóújfalu, 
Puskin u. 12.) részére történı értékesítésérıl döntött, megküldésre került Debrecen Megyei 
Jogú Város Önkormányzata részére az elıvásárlási jog gyakorlása céljából, valamint az 
ajánlattevı részére az adásvételi szerzıdés elıkészítése érdekében. Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nem élt elıvásárlási jogával. 
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158/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
A határozatban foglalt tartalommal a Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére 
vonatkozó pályázati felhívás 2010. szeptember 13-án a megyei közgyőlés honlapján 
közzétételre kerül.  
 
159/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
160/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
161/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
A debreceni Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, a sárrétudvari Napsugár Óvoda, 
valamint a hosszúpályi Napközi Otthonos Óvoda átszervezésével összefüggı fenntartói 
intézkedésekre vonatkozó, a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények 
megküldésre kerültek a fenntartó önkormányzatok részére. 
 
162/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
A 2010/2011-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis 
(tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározásáról szóló 134/2010. (VI. 4.) 
MÖK határozat módosításáról szóló határozat az intézmény vezetıjének megküldésre került. 
 
163/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
Az „Esıvíz-elvezetı rendszer létesítése Székelyhídon” címő pályázat 2010. július 6. napján 
benyújtásra került a VÁTI Nonprofit Kft. részére. A határozat a pályázati dokumentációhoz 
csatolásra került. 
 
164/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
„A környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar védett területein” címő pályázat 
2010. július 6. napján benyújtásra került a VÁTI Nonprofit Kft. részére. A határozat a 
pályázati dokumentációhoz csatolásra került. 
 
 

II. 
Tájékoztató a közbeszerzésekrıl 

 
 

1. A „Mőszaki ellenıri feladatok ellátása” tárgyában általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
került lefolytatásra. 

Nyertes ajánlattevı: ÉPBER Építıipari Beruházási Szervezı Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 3-4. 
Ajánlati ár: nettó 2.945.000,- Ft + áfa 

 
2. A „Déri Múzeum felújítása” tárgyában a kivitelezı kiválasztására lefolytatott általános 
egyszerő közbeszerzési eljárás. 

 
Nyertes ajánlattevı: Debreceni Építı, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. 
Ajánlati ár: nettó 446.070.176,- Ft + áfa 
Jótállási idı: 60 hónap 
Teljesítési határidı: a munkaterület átadásától számított 165 nap 
Késedelmi kötbér napi összege: 500.000,- Ft 
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3. A „Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása” tárgyában a „Déri Múzeum modernizálása a 
régió európai örökségének bemutatása céljából” címő pályázathoz, valamint az „SO1 
szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház Rendelıintézetben” 
címő pályázathoz kapcsolódóan lefolytatott egyszerő közbeszerzési eljárás. 

Nyertes ajánlattevı: Debrecen Városi Televízió Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 4025 Debrecen, Petıfi tér 10. 

I. részajánlat 
(Déri Múzeum) 

Ajánlati ár: nettó 4.702.000,- Ft + áfa 
Napi rendelkezésre állási idı: 8 óra, azaz nyolc óra. 
Fizetési határidı: 90 nap, azaz kilencven nap. 

II. részajánlat 
(Kenézy Kórház) 

Ajánlati ár: nettó 5.295.000,- Ft + áfa 
Napi rendelkezésre állási idı: 8 óra, azaz nyolc óra. 
Fizetési határidı: 90 nap, azaz kilencven nap. 

 
4. A „Szervezetfejlesztés – HURO/0801/113” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás. 

Nyertes ajánlattevı: HROD Emberi Erıforrás és Szervezetfejlesztési Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 5. 1/1. 
Ajánlati ár: nettó 23.440.000,- Ft + áfa 

 
5. A „Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
akadálymentesítése” tárgyában lefolytatott általános egyszerő eljárás. 

 
Nyertes ajánlattevı: TÖMB 2002 Szolgáltató Bt. 
Az ajánlattevı székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. 
Ajánlati ár: nettó 24.943.260,- Ft + áfa 

 
6. Írásbeli konzultáció  

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat pályázatírásra és projektmenedzsmentre vonatkozóan a 
MEGAKOM Kft. vezette konzorciummal a következı témákban folytatott le írásbeli 
konzultációt: 
 

– „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, A Déri Múzeum 
modernizálása – projektmenedzsment” 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 6.208.000,- Ft + áfa 

 
– „Határon átnyúló digitális közkincs és közös történelmünk bemutatása, szakmai 

konferenciák szervezése, kiadványok készítése – projektmenedzsment” 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 3.234.899,- Ft + áfa 

 
– - „Települési, térségi szintő szervezetek felkészítése értékteremtı gazdaság- és 

társadalomfejlesztési programok és együttmőködések megvalósítására” 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 789.000,- Ft + áfa 

 
– „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, Interreg IVC - 

UNICREDS projektmenedzsmentje” 
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 5.365.200,- Ft + áfa 
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–  „Keret-megállapodás – pályázatírás, projektmenedzsment, Kós Károly Mővészeti 
Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás pályázatírása” 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 7.200.000,- Ft + áfa 
 
Debrecen, 2010. szeptember 9. 
 
 
          Rácz Róbert 
 
 


