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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

19/2007. (IX. 7.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló  
6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról 

 
 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt 
feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez megalkotott, a 11/2007. 
(V. 4.) HBMÖK és a 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK rendeletekkel módosított 6/2007. (III. 1.) 
HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 

A Rendelet 1. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 24.486,1 M 

Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. 

 
(2) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 24.486,1 M Ft-

ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. 
 
(3) A költségvetés hiánya, a 111,1 millió Ft finanszírozási kiadás figyelembevételével 600,0 

millió Ft, amelynek fedezetét a közgyőlés hitelbıl biztosítja, figyelembe véve a 
tervezhetı hitelfelvétel nagyságát. 

 
(4) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök 

változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.” 
 

 
 
 

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

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 1.487,9 M Ft; 
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b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény (Kenézy 

Gyula Kórház-Rendelıintézet) bevétele 10.058,9 M Ft, melybıl az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési finanszírozás 9.243,5 M Ft; 

 
c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 12.339,3 M Ft, melybıl e 

Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: 
- mőködési bevételek: 281,0 M Ft, 
- saját bevételek összege: 5.298,8 M Ft, 
- normatív állami hozzájárulás összege: 1.681,6 M Ft, 
- kötött normatív állami hozzájárulás: 155,3 M Ft, 
- címzett támogatás: 3.560,9 M Ft, 
- céltámogatás:                                                                                             48,8 M Ft, 
- helyi önkormányzati fejlesztési támogatás: 15,4 M Ft, 
- központosított támogatás: 199,1 M Ft, 
- egészségügyi struktúraváltás támogatása: 80,8 M Ft, 
- támogatásértékő felhalmozási bevétel: 111,8 M Ft, 
- támogatásértékő mőködési bevétel: 115,1 M Ft, 
- mőködési célra átvett pénzeszköz Áht.-n kívülrıl: 1,2 M Ft, 
- mőködési célra átvett pénzeszköz Eu-s költségvetésbıl: 31,5 M Ft, 
- elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 321,3 M Ft, 
- elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 428,7 M Ft, 
- dolgozók lakásvásárlási és egyéb kölcsön visszatérülése: 8,0 M Ft, 

 
                                                             

d) hitelkeret összege, mőködési célra 600,0 M Ft” 
 
 
 

3. § 
 

A Rendelet 3. § (1), (2) és (4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: 
 

„(1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított mérlegfıösszeg kiadási jogcímeit a 

következık, s e Rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés. 

 
(2) A megyei önkormányzat kiadásai: 

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: 6.667,4 M Ft, 
 
b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott 

intézmény kiadása: 10.248,8 M Ft, 
 

c) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat 
központosított kiadása 7.458,8 M Ft, 
melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: 
- központosított kiadások: 5.748,8 M Ft, 
- az önkormányzat hivatala kiadásai: 1.397,4 M Ft, 
- közgyőlés kiadásai: 152,6 M Ft, 
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- kötelezı és önként vállalt feladatok:                             160,0 M Ft, 
       d) 

finanszírozási kiadások                                                       111,1 M Ft.” 
 
(4) A közgyőlés a megyei önkormányzat, intézményei és az önkormányzat hivatala 

munkavállalói átlaglétszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2007. évre 
együttesen 3.476,38 fıben határozza meg.” 

 
 
 

4. § 
 
 

(1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei helyébe e 
Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei lépnek. 

 
(2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
Debrecen, 2007. szeptember 7. 
 
 
 
 
 Vasas Lászlóné dr. s. k.        Rácz Róbert s. k. 
              megyei fıjegyzı       a megyei közgyőlés elnöke 
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 1.a.sz.melléklet

EFt-ban

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi
Megnevezés eredeti módosított módosított Megnevezés eredeti módosított módosított

elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

Önkorm.költségvetési szervek bevételei 1 429 741 1 536 848 81 141 1 617 989 Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai 5 766 114 6 422 932 182 289 6 605 221
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. 48 000 48 000 0 48 000
Illeték 1 752 210 1 752 210 0 1 752 210 Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mőködési kiadásai 9 398 048 9 712 880 334 954 10 047 834
SZJA normatív módon elosztott része 511 885 1 700 706 -1 600 1 699 106
Normatív állami hozzájárulás 2 876 727 1 688 000 -6 444 1 681 556 Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai 1 069 806 1 330 041 65 664 1 395 705
Kötött felh. normatív állami hozzájárulás 159 150 159 291 -3 967 155 324
Központosított támogatás 0 199 127 199 127 Képviselı-testület mőködési kiadásai 126 500 137 588 0 137 588
Egyéb központi támogatás 80 842 80 842
Mőködési célra átvett pénzeszköz 0 374 610 51 879 426 489 Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai 140 869 113 722 2 414 116 136
Elızı évi pénzmaradvány 122 126 671 257 0 671 257
Támogatásértékő mőködési bevétel 9 122 295 9 222 251 164 935 9 387 186 Központosított feladatok mőködési kiadásai 627 097 759 418 -164 998 594 420
Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele 122 405 0 122 405
Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel 0
Elıirányzat átcsoportosítás 706 300 601 003 -144 810 456 193

MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 728 434 17 876 581 421 103 18 297 684 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 17 128 434 18 476 581 420 323 18 896 904

Felhalmozás

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 582 240 1 655 240 19 561 1 674 801 Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai 0 50 731 11 438 62 169
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. -48 000 -48 000 0 -48 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 0 177 833 -1 055 176 778 Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felhalmozási kiadásai 140 000 140 000 61 000 201 000
Cél, címzett támogatás 3 609 740 3 609 740 0 3 609 740
HÖFE támogatás 4 500 8 800 6 622 15 422 Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai 0 1 666 0 1 666
Elızı évi pénzmaradvány 428 650 428 650 0 428 650
Támogatásértékő felhalmozási bevétel 270 477 96 448 79 721 176 169 Képviselı-testület felhalmozási kiadásai 0 0 15 000 15 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 0
Hitel 0 Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 0 43 840 0 43 840
Felhalmozási célú támogatássi kölcsön megt. 10 000 1 000 11 000
Elıirányzat átcsoportosítás -706 300 -601 003 144 810 -456 193 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai 4 890 167 4 990 331 164 001 5 154 332

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ: 5 141 307 5 337 708 250 659 5 588 367 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ: 5 030 167 5 226 568 251 439 5 478 007

Mőködési célú hitel felvétele 400 000 600 000 0 600 000 Felhalmozási célú hitel törlesztése 91 140 91 140 0 91 140
Értékpapírok bevételei 0 Mőködési célú hitel törlesztése 20 000 20 000 0 20 000
Finanszírozási bevételek összesen 400 000 600 000 0 600 000 Finanszírozási kiadások összesen 111 140 111 140 0 111 140

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 269 741 23 814 289 671 762 24 486 051 KIADÁSOK ÖSSZESEN 22 269 741 23 814 289 671 762 24 486 051

2007.évi módosított elıirányzat pénzforgalmi mérlege

Mőködtetés

BEVÉTELEK KIADÁSOK
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

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

E Ft-ban

Fe- Cím         

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

ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek

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

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

köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra

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

I. 1-11 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍ-
         ROZOTT INTÉZMÉNYEK

Gyermekotthonok
1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 1 770 90 228 925 529 21 031 1 062 253 407
2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 910 4 055 268 889 11 219 172 285 245
3 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ 10 500 400 275 810 153 3 492 1 397 291 752

Összesen: 13 180 4 545 0 0 773 624 0 0 0 0 682 35 742 0 0 0 0 2 631 830 404

Oktatási intézmények
4 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló 5 265 101 383 461 339 360 3 754 884 394 164
5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 5 854 6 775 191 470 8 455 10 552 223 106

Összesen: 11 119 6 775 0 101 574 931 0 0 0 339 360 12 209 0 0 0 0 11 436 617 270

Szociális ellátást nyújtó intézmények
6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 104 438 236 854 3 220 417 344 929
7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 51 970 165 317 1 000 1 751 220 038
8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 106 330 178 668 1 458 2 943 289 399
9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 121 770 333 578 60 1 184 456 592

Összesen: 384 508 0 0 0 914 417 0 0 0 0 1 518 4 220 0 0 0 0 6 295 1 310 958
10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 273 678 4 031 123 777 401 486
11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 71 949 1 061 218 73 228
-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 2 000 1 500 450 272 182 551 1 432 937 279 052
-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 7 358 748 341 1 000 13 172 819 770 690
-4 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 6 152 90 242 062 316 674 9 317 467 259 078
-5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 5 012 90 339 519 373 2 134 1 111 348 239
-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 8 211 200 135 253 938 2 293 451 147 346
-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 12 000 545 3 488 247 123 7 884 2 246 3 704 2 458 271 564
-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 68 638 146 586 40 286 578 1 090 5 363 83 108 591 403
-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 27 500 200 873 480 7 915 2 936 4 600 244 304

-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 950 86 103 2 466 505 8 816 98 840
-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F.  Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 17 801 35 383 6 813 300 6 405 66 702
-12 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. 41 240 27 383 141 422 6 357 6 966 223 368
-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 13 33 105 727 27 023 662 133 458

Összesen: 196 875 176 394 73 3 938 2 912 515 7 884 0 0 4 132 26 093 70 234 0 0 0 0 117 018 3 507 272
I. 1-11 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.: 879 360 187 714 73 4 039 5 179 518 7 884 0 0 4 471 28 653 122 405 0 0 0 0 261 157 6 667 390

támogatása értékő bevétel

2.a. sz. melléklet

2007. évi módosított elıirányzat.

 B E V É T E L E K

Felügyeleti szerv Támogatás
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

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

E Ft-ban

Fe- Cím         

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

ze- mek Mőködési dési cél- mozási és mozási elıir. értékpa- támoga- bevétel galom Bevételek

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

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

köz bevételek pénzeszk. felújításra bevétel gatás célra célra átvétel megtér. célra célra

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

II OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY
12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 457 590 206 000 189 954 60 000 9 243 458 3 000 88 832 10 248 834

I-II. 1-12 MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1 336 950 393 714 73 4 039 5 369 472 7 884 0 0 64 471 9 272 111 122 405 0 3 000 0 0 349 989 16 916 224
III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA  ÉS AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI
-1 Önkormányzat  Hivatala 278 704 31 427 49 500 702 881 51 248 185 639 1 299 399
Cigány területi kisebbségi önkormányzat 3 000 3 000
Román területi kisebbségi önkormányzat 1 000 1 000
Illetékhivatal 2006. évrıl áthúzódó kiadásai 93 972 93 972
Összesen: 278 704 31 427 49 500 0 0 0 800 853 0 0 51 248 0 0 0 0 0 185 639 1 397 371

-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

    - Képviselı-testület 141 500 11 088 152 588
     - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet) 2 335 1 348 150 079 3 799 2 415 159 976
-3 Központi nettó elszámolás 1 625 228 172 739 -5 369 472 -7 884 2 358 884 5 742 011 111 698 60 028 600 000 8 000 550 776 5 859 892

Intézményesített és központosított bevétel összesen: 2 335 1 348 1 625 228 172 739 -5 369 472 -7 884 2 650 463 5 742 011 111 698 63 827 0 600 000 8 000 0 0 564 279 6 172 456
III. 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 281 039 32 775 1 674 728 172 739 -5 369 472 -7 884 3 451 316 5 742 011 111 698 115 075 0 600 000 8 000 0 0 749 918 7 569 827

I-III. 1-13 ÖSSZES BEVÉTEL: 1 617 989 426 489 1 674 801 176 778 0 0 3 451 316 5 742 011 176 169 9 387 186 122 405 600 000 11 000 0 0 1 099 907 24 486 051

Felügyeleti szerv Támogatás

támogatása értékő bevétel

2.a. sz. melléklet

2007. évi módosított elıirányzat.

 B E V É T E L E K



1054. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám 

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

Állami támogatás 2007. évre
Mutató Fajlagos Támogatás

M e g n e v e z é s 2007. évi összeg összege

2007-ben 2007-ben

Ft E Ft

I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás
Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) 750 820 000 615 000
Gyermekvédelmi különleges ellátás 375 950 000 356 250
Gyermekvédelmi speciális ellátás 12 950 000 11 400
Gyermekvédelmi utógondozó ellátás 157 680 000 106 760
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés 117 673 700 82 371
Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás 177 700 000 123 900
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 59 800 000 47 200
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 8 572 000 4 576
Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás 505 800 000 404 000

1 751 457
II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások
 Óvodai ellátás (8 hónapra) 12 199 000 1 592
 Óvodai ellátás (4 hónapra)
      - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) 5 2 550 000 255

     - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) 9 2 550 000 595
     - 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) 1 2 550 000 85
     - 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) 11 2 550 000 850
Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) 29 2 550 000 1 445
Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (4 hónapra) 57 2 550 000 3 485
Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) 30 2 550 000 2 210
Iskolai oktatás 5.évfolyam (4 hónapra) 32 2 550 000 1 870
Iskolai oktatás 6.évfolyam (4 hónapra) 35 2 550 000 2 295
Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (4 hónapra) 79 2 550 000 5 950
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam (8 hónapra) 338 262 000 59 037
9. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 65 2 550 000 4 590
9. évfolyam középiskola (4 hónapra) 139 2 550 000 9 860
10. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 61 2 550 000 4 675
10. évfolyam középiskola (4 hónapra) 139 2 550 000 10 625
11-13. évfolyam (4 hónapra) 258 2 550 000 23 290
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam, párhuzamos mőv. képzés (8 hónapra) 224 524 000 78 251
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 17 524 000 5 939
9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra) 15 2 550 000 935
1/11. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 34 2 550 000 2 125
1/12. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 42 2 550 000 2 805
1/13. évfolyam középiskolában (4 hónapra) 49 2 550 000 3 060
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) (8 hónapra) 117 210 000 16 380
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (8 hónapra) 14 112 000 1 568
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (8 hónapra) 22 156 800 3 450
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra) 41 67 200 2 823
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra) 7 112 000 747
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (4 hónapra) 16 156 800 2 456
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra) 15 67 200 986
Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása
    - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 1 464 000 309
    - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 1 464 000 309
    - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 2 240 000 160
    - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 2 464 000 619
Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása
    - Óvoda (8 hónapra) 14 603 200 5 630
    - Óvoda (4 hónapra) 14 384 000 1 792
    - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 70 603 200 28 149
    - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 71 384 000 9 088
    - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 100 603 200 40 213
    - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 87 384 000 11 136

Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás összesen

 



9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1055. 

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

Állami támogatás 2007. évre
Mutató Fajlagos Támogatás

M e g n e v e z é s 2007. évi összeg összege

2007-ben 2007-ben

Ft E Ft

    - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 28 603 200 11 260
    - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 32 384 000 4 096
Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlıdési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása
    - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 39 371 200 9 651
    - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 41 192 000 2 624
    - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 60 371 200 14 848
    - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 56 192 000 3 584
    - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 40 371 200 9 899
    - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 43 192 000 2 752
Korai fejlesztés, gondozás 44 240 000 10 560
Fejlesztı felkészítés 100 325 000 32 500
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 467 318 000 99 004
Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 488 318 000 51 728
Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása(8 hónap) 136 645 000 58 480
Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása (4 hónap) 148 645 000 31 820
Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 103 23 000 2 369
Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv. 486 55 000 26 730
Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam 9 15 000 140
Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónap) 5 15 000 50
Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához 1 064 1 000 1 064
Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 487 10 000 4 870
Pedagógiai szakmai szolgálat (8 hónapra) 1 063 720 510
Közoktatási normatív állami hozzájárulások összesen 730 179

I-II. 2 481 636
III. 155 324
I-III 2 636 959
IV. Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok 558 411 150 83 762
V. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása

     Egységesen 1 91 720 422 91 720
     Lakosságszám alapján 558 411 375 209 404

-1 188 877
Átvezetés a kötött felhasználású normatívából 3 912

I-V. 1 836 880

VI. Önkormányzatot megilletı 2007. évi személyi jövedelemadó
     Egységesen 1 355 000 000 355 000
     Lakosságszám alapján 558 411 110 61 369
     Intézményekben ellátottak száma után 4 693 20 000 93 860

1 188 877
1 699 106

I-VI. 3 535 986

Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése
Pedagógus szakvizsga 372 11 700 4 352
Közoktatási Közalapítvány támogatás 102 617
Szociális továbbképzés 605 9 400 5 687
Pedagógiai szakszolgálat 46 1 020 000 46 580
Átvezetés a feladatmutatók és kötött felhasználású normatív támogatáshoz -3 912

155 324

Normatív állami hozzájárulás összesen

SZJA összesen
Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen

Feladatmutatók összesen
Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen
Feladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen
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9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1061. 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok 
E Ft-ban

Sor- 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi
M e g n e v e z é s       eredeti módosított csökkenés módosított

szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Kötelezı feladatok
Sportfeladatok

1. Sportorvosi tevékenység támogatása 1 500 1 500 0 1 500
2. Sportági szakszövetségek mőködési támogatása, versenyrendszerek támogatása 7 300 7 300 0 7 300

3. Sportszövetségek elhelyezése 2 400 2 400 0 2 400

Összesen 11 200 11 200 0 11 200
Területrendezéshez kapcsolódó feladatok 0

1. TeIR mőködtetése 8 000 8 000 0 8 000
2. Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés 1 200 1 200 0 1 200

Összesen 9 200 9 200 0 9 200
Közoktatási, közmővelıdési feladatok 0

1. Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása 500 500 0 500
2. Közoktatási szakértıi véleményezés 2 000 2 000 0 2 000

3. Krisztus Pilátus elıtt címő festmény biztosítási díja 1 945 1 945 0 1 945

4. Golgota címő festmény biztosítási díja 615 0 0 0

Összesen 5 060 4 445 0 4 445

Kötelezı feladatok összesen 25 460 24 845 0 24 845

Önként vállalt feladatok
Társadalmi, civil és sportfeladatok

1. Sportösztöndíj 2 000 2 400 0 2 400
2. Platform táborok, ifjúsági csereprogramok 4 000 4 596 2 589 7 185
3. Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat 6 020 6 020 0 6 020
4. Kisebbségi hét rendezvényei 300 300 0 300
5. "A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság 43 500 43 500 0 43 500
6. 3 lépés program "Tárt kapus rendezvények" 500 4 232 0 4 232
7. INTERREG III/C Centúrió pályázati program, Partnerségben az Euró-Régióért 565 0 565
8. "2006. év legeredményesebb sportolója" 500 500 0 500

Tagdíjak, hozzájárulások
1. EFYSO éves tagdíj 188 188 0 188
2. Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj 350 350 0 350
3. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 3 000 13 000 0 13 000
4. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás 5 500 5 500 0 5 500

Elnöki hatáskörben felhasználható keretek
1. Kiemelt megyei közoktatási feladatokra 2 000 3 404 0 3 404

2. Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 3 500 3 500 -75 3 425

3. Rendkívüli egyéb feladatok 5 500 5 750 0 5 750

Európa program

1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében) 1 000 1 000 0 1 000

2. Nemzetközi kapcsolatok kerete 11 900 12 161 0 12 161  



1062. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok 
E Ft-ban

Sor- 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi
M e g n e v e z é s       eredeti módosított csökkenés módosított

szám elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Egyéb feladatok

1. CAF min. bizt. rendszer minısítése 700 700 0 700

2. Jogi tanácsadó szolgálat támogatása 4 000 4 000 0 4 000

3. Megyenapi rendezvények 2 700 2 700 0 2 700

5. Bocskai évforduló 3 000 3 000 0 3 000

6. ISO minıségirányítási rendszer éves felülvizsgálata 900 900 0 900

7. Képviselıi levelezırendszer üzemeltetése 1 000 1 000 0 1 000

Bizottsági felhasználású keret 13 351 13 451 0 13 451

Önként vállalt feladatok összesen 115 409 132 717 2 514 135 231

Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt 140 869 157 562 2 514 160 076

Ebbıl - megyei finanszírozású intézményi támogatásban 100 100
           - központosított kiadásokban 140 869 157 562 2 414 159 976

Bizottsági felhasználású keret

Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság 2 100 0 2 100
EU Integrációs és Regionális Bizottság 1 000 0 1 000
Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 0
Idegenforgalmi Bizottság 2 151 0 2 151
Jogi és Ügyrendi Bizottság 0
Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 2 200 0 2 200
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 1 300 0 1 300
Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság 3 700 0 3 700
Pénzügyi Bizottság 0
Területfejlesztési Bizottság 1 000 0 1 000
Összesen 13 351 13 451 0 13 451  



9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1063. 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 3.d. sz. melléklet
2007. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

E Ft-ban
sor- 2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi

eredeti módosított módosított
szám elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat
1 Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás 102 532 102 617 0 102 617
2 EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére 451 451 0 451
3 Euro-Régió Ház Kht. EIP feladatok ellátásához 2 700 2 700 0 2 700
4 Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása

       - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH 2 200 2 200 0 2 200
5 A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása 3 000 3 000 0 3 000
6 Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján 2 000 2 000 0 2 000
7 Megyemarketing, pénzeszköz átadás 40 000 40 000 37 000 77 000

Kölcsey F. Közmőv. Tanácsadó és Szolgáltató Intézet megszüntetése miatt 811 811
8 2006. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Várossal 10 000 10 000 0 10 000
9 Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás 2 750 2 750 0 2 750
10 DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás 1 749 1 749 0 1 749
11 É-RET Kht megszüntetésével kapcsolatos kiadások 200 200 0 200
12 HAJDÚÁPO Kht. ideiglenes támogatás 4 000 4 000 -4 000 0
13 Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás 500 500 0 500
14 Dr Kazár Jenıvel kötött ajándékozási szerzıdés alapján gondozási díj * 1 825 1 825 -1 825 0
15 Kenézy Gy. Kórház-Redelıintézet részére ideiglenes pénzeszköz átadás 200 000 -200 000 0
16 2007. évi területi és országos kisebbségi választás elszámolás különbözet 13 0 13
17 Mikepércs Község önkormányzatával kötött megállapodás alapján étkezés biztosítására 30 094 30 094
18 A megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 18 000 18 000

ÖSSZESEN: 173 907 374 005 -119 920 254 085

* Az Önkormányzat Hivatalánál dologi kiadásban szerepel

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

Fe- Címek Engedélyezett Növekedés Csökkenés Intézm.összevonás, Engedélyezett

je- alcí- M e g n e v e z é s dolgozói létszám megszőnés miatt dolgozói létszám

zetek mek 2007. jan. 01. 2007.07. hó 2007.09.01 2007. dec. 31.

I. Önkorm.finanszírozású intézmények
Gyermekotthonok

1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 75.75 19.00 94.75
2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 78.50 78.50
3 Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ 88.00 -2.00 86.00

Összesen: 242.25 19.00 0.00 0.00 -2.00 259.25
Oktatási intézmények

4 Éltes Mátyás Ált. és Spec. Szakisk., Kollégium és Gyermekotthon, H.-szoboszló 138.00 -4.00 134.00
5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes 59.50 -4.00 55.50

Összesen: 197.50 0.00 0.00 0.00 -8.00 189.50
Szociális ellátást nyújtó intézmények

6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 99.00 -19.00 80.00
7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 63.10 -3.00 60.10
8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 101.00 -10.00 -18.00 73.00
9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd 151.20 -23.00 128.20

Összesen: 414.30 0.00 -10.00 -63.00 0.00 341.30
10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 18.00 18.00
11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága 21.00 21.00
-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 82.00 82.00
-3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 104.50 104.50
-4 Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 80.50 -9.00 71.50
-5 Dr. Molnár I. Óvoda, Ált. és Spec. Szakisk., Koll., és Gyermekotthon H.-böszörmény 111.50 -3.00 108.50
-6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 29.50 -2.00 27.50
-7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 70.70 70.70
-8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 115.08 -15.00 100.08
-9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 46.40 5.00 51.40

-10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 25.80 25.80
-11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F.  Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 10.50 -10.50 0.00
-12 HB.m-i Pedagógiai Szakszolgálat és Ped. Szakmai Szolg. Int. 23.50 33.50 6.00 63.00
-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 40.50 -40.50 0.00

Összesen: 761.48 0.00 0.00 -27.50 -8.00 725.98
I. 1-11 Önkorm. fin. intézmények összesen: 1 633.53 19.00 -10.00 -90.50 -18.00 1 534.03
II. OEP által finanszírozott intézmény

12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 2 308.10 52.43 -538.18 1822.35
III. 13 Önkormányzat Hivatala összesen

1     Önkormányzat Hivatala 99.00 -16.00 83.00
    Képviselı-testület 37.00 37.00

Összesen: 136.00 0.00 -16.00 0.00 0.00 120.00
I-III.1-13 Megyei intézmények összesen: 4 077.63 71.43 -564.18 -90.50 -18.00 3 476.38

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2007.-ben.
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 8.sz.melléklet
Az önkormányzat 2007. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve

E Ft
Megnevezés 2007. évi Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembet Október November December

elıirányzat
Tárgyhavi nyitó egyenleg -7 233 15 983 106 256 58 718 4 623 -61 531 289 245 209 840 65 863 -121 042 -308 367
Bevételek
Müködési bevétel 1 617 989 116 309 115 592 125 950 113 916 114 371 116 185 135 669 134 345 140 387 171 096 164 278 169 891
Mőködési célra átvett pénzeszköz 426 489 0 0 0 0 0 0 229 256 29 070 29 072 46 362 46 364 46 365
Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 1 674 801 127 103 130 371 135 274 127 103 116 617 113 348 152 603 159 107 143 533 159 569 159 261 150 912
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 176 778 0 0 0 0 0 0 173 320 581 582 765 765 765
Egyéb sajátos bevétel 1 752 210 144 352 146 019 152 131 146 575 145 464 141 019 137 685 139 352 137 685 143 241 153 243 165 444
Normatív állami tám. és átendgedett SZJA 3 815 955 545 807 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 273 140 272 905 272 905 362 224 362 224 362 225
Felhalmozási célú támogatás 3 625 162 264 015 244 015 254 015 162 126 205 196 439 995 120 887 247 246 504 332 391 815 391 815 399 705
Támogatásértékő mőködési bevétel 9 387 186 1 079 721 777 359 776 521 736 522 714 138 724 139 768 282 719 426 709 427 773 920 773 920 833 811
Támogatásértékő felhalmozási bevétel 176 169 22 540 22 540 22 540 22 540 5 972 0 316 0 0 26 573 26 574 26 574
Elızı évi maradvány átadás 122 405 0 0 0 0 0 0 43 165 15 848 15 850 15 843 15 847 15 852
Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú kölcsön megtérülése 11 000 0 0 0 0 0 0 1 333 1 733 1 734 2 066 2 066 2 068
Pénzmaradvány 1 099 907 0 400 000 0 0 0 0 414 625 57 055 57 059 57 054 57 052 57 062
Összes bevétel 23 886 051 2 299 847 2 108 801 1 739 336 1 581 687 1 574 663 1 807 591 2 450 281 1 776 668 2 012 566 2 150 528 2 153 409 2 230 674
Kiadások
Személyi juttatás 9 164 576 1 208 997 739 335 733 055 735 393 700 770 725 859 682 326 662 751 677 722 761 135 768 757 768 476
Munkaadókat terhelı járulék 2 961 221 393 066 239 352 237 441 238 378 226 273 234 433 216 292 212 939 219 506 246 269 249 394 247 878
Dologi kiadás 5 737 121 347 905 376 503 346 565 337 632 355 463 357 862 564 078 574 618 556 271 638 691 640 907 640 626
Támogatásértékő mőködési kiadás 63 660 0 0 0 0 0 0 14 907 9 702 9 702 9 946 9 702 9 701
Támogatásértékő felhalmozási kiadás 43 500 0 0 0 0 0 0 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250 7 250
Elızı évi maradvány átadás 175 583 0 0 0 0 0 0 149 275 5 263 5 262 5 260 5 261 5 262
Pénzbeli kártérítés, egyéb juttatás 10 700 10 700
Ellátottak pénzbeli juttatása 390 625 30 710 31 250 31 560 31 610 31 910 32 056 33 220 32 918 33 999 33 772 33 446 34 174
Mőködési célú pénzeszközátadás 314 405 29 743 31 742 30 611 31 379 32 200 99 340 10 145 1 043 10 057 12 087 13 154 12 904
Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felújítási kiadás 10 892 0 0 0 0 0 0 3 501 995 995 1 800 1 801 1 800
Felhalmozási kiadás 5 230 615 296 659 667 403 242 046 254 833 282 142 355 512 417 178 347 261 594 393 540 857 541 396 690 935
Hitel visszafizetés 111 140 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 27 785 0 0 27 785
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 213 000 0 0 0 0 0 0 1 333 1 333 1 334 69 666 69 666 69 668
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás
Tartalék (általános és cél) 59 013 0 0 0 0 0 40 898 0 0 12 267 0 0 5 848
Összes kiadás 24 486 051 2 307 080 2 085 585 1 649 063 1 629 225 1 628 758 1 873 745 2 099 505 1 856 073 2 156 543 2 337 433 2 340 734 2 522 307
Tárgyhavi záró egyenleg -600 000 -7 233 15 983 106 256 58 718 4 623 -61 531 289 245 209 840 65 863 -121 042 -308 367 -600 000  
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

20/2007. (IX. 7.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
 

1. § 
 

(1) A közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 
módosított 10/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet (továbbiakban: közmővelıdési rendelet)  
1. §-a a következık szerint módosul: 

 
„1. § 

A rendelet hatálya a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 
(továbbiakban: Intézmény) és azon természetes vagy jogi személyekre, jogi személyiség 
nélküli szervezetekre terjed ki, amelyek a rendelet által megjelölt szolgáltatásokat igénybe 
veszik.” 

 
(2) A közmővelıdési rendeletben valamennyi „Intézet” megnevezés helyére az „Intézmény” 
megnevezés kerül. 
 

2. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított 11/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

3. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejőleg a közgyőlés az illetékügyi feladatokat 
ellátók anyagi érdekeltségérıl szóló 6/2005. (II. 25.) HBMÖK rendeletét hatályon kívül 
helyezi. 
 
Debrecen, 2007. szeptember 7. 
 
 
 

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 
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a 20/2007. (IX. 7.) HBMÖK rendelet melléklete 
 
 
 

A gyermekvédelmi szakellátásokat nyújtó intézményekben alkalmazott  
intézményi térítési díjak 

 
 

 

Sor-
szám 

Az intézmény megnevezése Székhelye 
Térítési 
díj 

Ft/nap 

Térítési 
díj 
Ft/hó 

1. 
Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat  

4024 Debrecen 
Vármegyeháza u. 9. 

1.510,- 45.300,- 

2. Arany János Gyermekotthon 
4100 Berettyóújfalu 
Honvéd u. 9. 

1.410,- 42.300,- 

3. 
Komádi Gyermekotthon, Hasznosidı 
Központ 

4138 Komádi 
Köztársaság u. 31. 

1.574,- 47.220,- 

4. Hajdúsági Lakásotthonok 
4080 Hajdúnánás 
Fürdı u. 1. 

1.215,- 36.460,- 

5. 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 

4024 Debrecen 
Piac u. 54. 

1.400,- 42.000,- 

6. 
Éltes Mátyás Általános és Speciális 
Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon  

4200 Hajdúszoboszló 
Dózsa Gy. u. 10-12. 

1.402,- 42.060,- 

7. 
Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon 

4220 Hajdúböszörmény 
Radnóti u. 5. 

1.688,- 51.332,- 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
240-261/2007. (IX. 7.) MÖK határozatai 

 
 
240/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
1. 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: 
 
19/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 26/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 27/2007. (II. 23.) MÖK 
határozat, 33/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 65/2007. (III. 30.) MÖK határozat, 85/2007. (II. 
23.) MÖK határozat, 141/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 145/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 
149/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 150/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 151/2007. (VI. 22.) 
MÖK határozat, 152/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 153/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 
154/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 155/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 156/2007. (VI. 22.) 
MÖK határozat, 157/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 158/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 
159/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 160/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 161/2007. (VI. 22.) 
MÖK határozat, 162/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 163/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 
164/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 165/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 166/2007. (VI. 22.) 
MÖK határozat, 167/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 168/2007. (VI. 22.) MÖK határozat, 
172/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 173/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 174/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 176/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 177/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
178/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 179/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 180/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 181/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 182/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
183/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 184/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 185/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 186/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 187/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
188/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 189/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 190/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 191/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 192/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
193/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 196/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 198/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 199/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 200/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
201/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 202/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 203/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 204/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
206/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 207/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 208/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 209/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 210/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
211/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 212/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 213/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 214/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 215/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
216/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 217/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 218/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 219/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 221/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
223/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 224/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 225/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 226/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 227/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
228/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 229/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 230/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 231/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 232/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
233/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 234/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 235/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 236/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 237/2007. (VI. 29.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2007. szeptember 7.  
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241/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az elektronikus ügyintézés bevezetése 
tárgyában hozott 341/2005. (XI. 25.) MÖK határozatának 3. pontját úgy módosítja, hogy a 
nyomtatványok, őrlapok, adatlapok on-line úton történı kitöltését 2007. december 31. 
napjától biztosítja. 
 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 16/2007. (II. 23.) MÖK határozatát. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
242/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007. szeptember 7-ei ülése napirendjét 
a következık szerint fogadja el: 
 
1. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye munkaerı-piaci helyzetérıl, a foglalkoztatás növelésének 

lehetséges megoldásairól 

2. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2007. 
évi elsı félévi helyzetérıl 

3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének 
módosítására, valamint a költségvetést érintı egyes döntésekre 

4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi belsı 
ellenırzési tervének módosítására 

5. Elıterjesztés egyes rendeletek, alapító okiratok, valamint a Közbeszerzési Szabályzat 
módosítására 

6. Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi 
fordulójához kapcsolódó csatlakozási megállapodás megkötésére 

7. Elıterjesztés feladat-ellátási megállapodás megkötésére 

8. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar megyei Kerékpárút Fejlesztési Koncepció részét képezı 
nyomvonal-terv elfogadására 

9. Elıterjesztés fellebbezések elbírálására  

 

Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2007. szeptember 7.  



1070. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám 

 
243/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Hajdú-Bihar megye munkaerı-piaci 
helyzetérıl, a foglalkoztatás növelésének lehetséges megoldásairól szóló tájékoztatót 
elfogadja a következı észrevételekkel:  
 
• Hajdú-Bihar megyében az országos átlagot meghaladó a munkanélküliség, ezért fokozott 

figyelmet kell fordítani a foglalkoztatatási szint növelésére.  
• A megyében az álláskeresık száma az elızı félév átlagához képest jelentısen nıtt, mely 

minden csoportban érzékelhetı. Emelkedett a pályakezdık, a szakképzettséggel nem 
rendelkezı pályakezdık, a tartósan nyilvántartott álláskeresık száma, a legnagyobb 
arányban a diplomás munkanélküliek száma nıtt, ezért kiemelt cél a képzettségi színvonal 
emelése, az át- és továbbképzési igények kielégítése, összehangolása a munkaerı-piaci 
igényekkel. 

• A halmozottan hátrányos helyzető rétegek foglalkoztatása érdekében a közhasznú 
foglalkoztatás, a közmunkaprogram folytatása továbbra is elengedhetetlen. 

• Prioritást élvezzen az esélyegyenlıtlenség mérséklése, az 50 év felettiek, az alacsony 
iskolai végzettségőek, a roma származásúak és a pályakezdık elhelyezkedési esélyeinek 
növelése. 
 

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 30. 
 
 
 
 
244/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 
2007. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
 
A közgyőlés megállapítja, hogy az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodása az I. 
félévben eredményes volt, összességében a bevételek (52%) és a kiadások (50,8%) 
idıarányosan teljesültek. A gazdálkodási nehézségek, az inflációs hatások ellenére is sikerült 
megırizni a likviditást. Az elsı félév folyamán mőködési és felhalmozási célú hitel felvételére 
nem került sor. 
 
 
A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıit, hogy a második félévi gazdálkodás során: 
- biztosítsák az intézmény költségvetési elıirányzatainak maradéktalan betartását, az 

intézményi költségvetés idıarányos végrehajtását, 
- megfelelı idıben kezdeményezzék a szükséges elıirányzat-módosításokat, 
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- takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak színvonalas 

ellátását.  
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
        az intézmények vezetıi 
Határidı:    2007. szeptember 30., folyamatos 
 
 
 
245/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a técsıi monitoring állomás 
mőködtetéséhez szükséges üzemeltetési költség a Tisza Vízgyőjtı Programrégió 
Önkormányzati Társulásban részt vevı megyék általi közös finanszírozásához - mint a hét 
alapító megye egyike - az éves mőködtetési költség 50%-ának egy heted része (143 ezer 
forint) erejéig a 2007. évi költségvetése terhére hozzájárul, amennyiben a társult megyék és a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is hasonló kötelezettséget vállalnak. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet módosításakor a 
támogatás összegének biztosításáról gondoskodjon. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
246/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a következı alapítványoknak biztosít 
támogatást: 
 
 

S.sz. Az alapítvány neve, címe 
Támogatási 
összeg 

Támogatási cél 
Támogatás 
fedezete 

1. 

Egy-Másért Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány 

4034 Debrecen 
Fehérgyarmat u. 2. 

30.000 Ft 
Kirándulás 
szervezése 

Közoktatási, 
Gyermek és 

Ifjúsági Bizottság 
kerete 

2. 

Hajdúnánási Napsugár Óvoda 
Egészséges 

Gyermekekért Alapítványa 
4080 Hajdúnánás 

Attila u. 26. 

30.000 Ft 
„Mozgás-egészség” 
programsorozat 
megrendezése 

u.a 
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3. 
Gyermekkert Alapítvány 

4080 Hajdúnánás 
Dorogi út 24. 

30.000 Ft 
Kirándulás 
szervezése 

u.a 

4. 

Jobb és Szebb 
Mindennapokért Alapítvány 

4060 Balmazújváros 
Nagyhát u. 28. 

30.000 Ft 
Fogyatékkal élı 

fiatalok fesztiválon 
való részvetele 

u.a 

5. 

Gerzsenyi István 
Emlékalapítvány 

4142 Zsáka 
Felszabadulás u. 12. 

30.000 Ft 
Napközis tábor 

szervezése 
u.a 

6. 
Gyermekekért Alapítvány 

4271 Mikepércs 
Nagyváradi út 1. 

30.000 Ft 
Amatır mővészeti 

fesztivál 
megrendezése 

u.a 

7. 
Pro Patria Alapítvány 

4025 Debrecen 
Boldogfalva u. 15-17. A/15. 

100.000 Ft 

Határon túli 
gyermekek 
táborának 

megrendezése 

Mővelıdési, Sport 
és Civil 

Kapcsolatok 
Bizottsága kerete 

8. 

Balmazújváros 
Közmővelıdéséért Alapítvány 

4060 Balmazújváros 
Kossuth tér 18. 

50.000 Ft 
VIII. Országos 
Trombitástábor 
megrendezése 

u.a 

9. 

„Civilek a faluért” Görbeházi 
Kulturális és Hagyományırzı 

Alapítvány 
4075 Görbeháza 
Aradi út 27/A. 

100.000 Ft Csereüdültetés  u.a 

10. 

Hajdúsági Nemzetközi 
Mővésztelep Alapítvány 
4220 Hajdúböszörmény 

Désány I. u. 7-9. 

100.000 Ft 

44. Hajdúsági 
Nemzetközi 
Mővésztelep 
megrendezése 

u.a 

11. 

Hajdúnánási Kézilabda 
Utánpótlásért Alapítvány 

4080 Hajdúnánás 
Köztársaság tér 1. 

50.000 Ft 
Kézilabdatorna 
megrendezése 

u.a 

12. 
„Civilek a faluért” Görbeházi 
Kulturális és Hagyományırzı 

Alapítvány 
75.000 Ft 

Magyarvista és 
Görbeháza község 
testvérkapcsolat 

ápolásának 
elısegítése 

EU Integrációs és 
Regionális 

Bizottság kerete 

13. „Pro Patria” Alapítvány 60.000 Ft 
V. Regionális 
Simonyi Napok 
megrendezése 

Idegenforgalmi 
Bizottság kerete 

14. 
Magyar Kézmővességért 

Alapítvány 
30.000 Ft 

Magyar 
Kézmővesség - 

2007 címő kiállítás 
anyagait bemutató 

album 
megjelentetése 

Kiemelt megyei 
kulturális, 

közmővelıdési és 
sportfeladatok 

kerete 
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15. Wagner-Liszt Alapítvány 50.000 Ft 
Barlangfesztivál 
megrendezése 

u.a 

16. 
Debreceni Filharmonikus 
Zenekarért Alapítvány 

50.000 Ft 

A kiemelkedı 
teljesítményt 

nyújtott mővészei 
részére díjak 
adományozása 

u.a 

17. Horváth Árpád Alapítvány 50.000 Ft 
Nívódíjak 

adományozása 
u.a 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a további intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 30. 
 
 
 
247/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a „Közlekedési infrastruktúra 
változásának hatása, kistérségi központok elérhetıségének javítása Hajdú-Bihar megyében” 
címő tanulmány elkészítésére a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott 
pályázat költségvetését a következık szerint módosítja: 
 
Pályázat összköltsége: 9.810.000 Ft 
Felhasználható támogatás: 8.828.200 Ft 
Biztosítandó saját erı: 981.800 Ft 
 
A közgyőlés egyidejőleg a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt 
támogatás összegébıl 121.800.- Ft-ról lemond. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 7. 
 
 
 
 
248/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért pályázat benyújtásával a Szociális 
és Munkaügyi Minisztériumhoz, a Komádi Gyermekotthon kiváltásának I. ütemében 2 
lakásotthon építésére. 
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Pályázat összköltsége:  50.000.000 Ft 
Felhasználható támogatás: 30.000.000 Ft 
Biztosítandó saját erı: 20.000.000 Ft 
 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményes elbírálása esetén a 
szükséges önerıt azaz 20.000.000.- Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének a pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 7. 
 
 
 
249/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért pályázat benyújtásával a Szociális 
és Munkaügyi Minisztériumhoz, az állami gondoskodásból 1997. november 1. elıtt 
nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnıttek lakáshoz jutásának támogatására. 
 
 
A pályázat összköltsége:  3.846.000  Ft 
Megpályázandó összeg:    2.500.000  Ft 
Biztosítandó saját erı:   1.346.000  Ft 
Fiatalok által biztosított önerı:      0 Ft 
 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményes elbírálása esetén a 
szükséges önerıt, azaz 1. 346.000 Ft-ot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének a pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 7. 
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250/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 20/2007. (II. 23.) MÖK határozat és a 
helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet 
3. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyilatkozik arról, hogy:  
 
− az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 

megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött 
idejük folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatására nincs lehetıség. 

 
A közgyőlés megbízza elnökét a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, önkormányzatok számára 
biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával. 
 
 

 

Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Vasas Lászlóné dr, megyei fıjegyzı 

Határidı:   2007. október 1. 
 

 
 
251/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007. június 29-én hozott határozatai 
valamint a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet 
3. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyilatkozik arról, hogy:  
 
 
− A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı intézményeknél a 

következı álláshelyek kerültek megszüntetésre: 
 

183/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
Pedagógiai Szakszolgálat, Hajdúszoboszló 

4 közalkalmazotti 
álláshely 

185/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, 
Hajdúböszörmény 

3 közalkalmazotti 
álláshely 

187/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, 
Pedagógiai Szakszolgálat, Debrecen 

9 közalkalmazotti 
álláshely 

189/2007. (VI. 22.) 
MÖK határozat 

Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ, Komádi 
2 közalkalmazotti 
álláshely 
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190/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és 
Diákotthon, Biharkeresztes 

4 közalkalmazotti 
álláshely 

191/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Györffy István Középiskolai Kollégium, Debrecen 
2 közalkalmazotti 
álláshely 

201/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc 
Közmővelıdési Szolgáltató és Tanácsadó Intézete, 
Debrecen 

4,5 
közalkalmazotti 
álláshely 

215/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és 
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, 
Balmazújváros-Nagyhát 

19 közalkalmazotti 
álláshely 

216/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai 
Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd 

23 közalkalmazotti 
álláshely  

217/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, 
Mikepércs 

18 közalkalmazotti 
álláshely 

218/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok 
Otthona, Komádi 

3 közalkalmazotti 
álláshely 

223/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat 

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen  
15 közalkalmazotti 
álláshely 

 
− Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az 

elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – 
munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítás nélküli – 
foglalkoztatására nincs lehetıség. 

 
A közgyőlés megbízza elnökét a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, önkormányzatok számára 
biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. október 1. 
 
 
 
252/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva. 
Pajna Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központ igazgatója 
illetményének 2007. július 1. napjától megállapítása. 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 15. 
 
 
 
253/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (5) (6) bekezdései alapján az önkormányzat által 
fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása 
alatt mőködı közhasznú társaságok 2007. évi belsı ellenırzési tervének módosítását a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és a megyei fıjegyzıt, hogy az ellenırzési tervben meghatározott 
feladatok végrehajtásáról gondoskodjanak. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    Vasas Lászlóné dr. megyei fıjegyzı, 
    intézményvezetık, ügyvezetık 
Határidı:   folyamatos 
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2007. évi módosított ellenırzési terv 

1. sz. melléklet 
 

Sorszám Ellenırzött szerv 
Ellenırzés 
típusa 

Ellenırzött 
idıszak 

Ellenırzés 
ideje 

Ellenıri 
kapacitás 

(ellenıri nap 

2007. évre 
tervezett / 
nem 

tervezett 
ellenırzés 

2007. évi módosított ellenırzési terv 

I. Felügyeleti jellegő ellenırzések 

1. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, 
Debrecen 

rendszer 
2004.03.01.-
2006.12.31. 

március-
április 

40 nap  tervezett  Elvégzett ellenırzés 

2. 
Györffy István 
Középiskolai Kollégium, 
Debrecen 

rendszer 
2004.03.01.-
2007.03.31. 

május 40 nap tervezett  Elvégzett ellenırzés 

3. 
Arany János 
Gyermekotthon, 
Berettyóújfalu 

rendszer 
2004.09.01.-
2007.03.31. 

június-
július 

40 nap tervezett  Elvégzett ellenırzés 

4. 
Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatóság, Debrecen 

célellenırzés 
2005. 07. 01-
2007. 03. 31. 

május-
június 

külsı 
szakértı 33 

nap 

tervezett 
rendszer 
ellenırzés 

Elvégzett ellenırzés 

5. 
Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat, Debrecen 

nevelıszülıi 
hálózat szakmai 
célellenırzése 

2002-2006 
január-
március 

külsı 
szakértı  

nem 
tervezett 

Elvégzett ellenırzés 

6. DERMÁK Kht., Derecske célellenırzés 
2006.01.01-
2007.03.31. 

június 
külsı 

szakértı  
nem 

tervezett 
Elvégzett ellenırzés 

7. HAJDÚÁPÓ Kht. célellenırzés 
2006.01.01.-
2007.03.21. 

június-
július 

külsı 
szakértı 5 

nap 

nem 
tervezett 

Elvégzett ellenırzés 

8. 
Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár és 
Információs Központ 

célellenırzés 
2006.01.01.- 
2007.05.21. 

május-
június 

20 nap 
nem 

tervezett 
Elvégzett ellenırzés 
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Sorszám Ellenırzött szerv 
Ellenırzés 
típusa 

Ellenırzött 
idıszak 

Ellenırzés 
ideje 

Ellenıri 
kapacitás 

(ellenıri nap 

2007. évre 
tervezett / 
nem 

tervezett 
ellenırzés 

2007. évi módosított ellenırzési terv 

9. 

Kölcsey Ferenc 
Közmővelıdési Tanácsadó 
és Szolgáltató Intézet, 
Debrecen 

rendszer       tervezett  

Elmarad az ellenırzés: 2007. július 
31.napján megszünt az intézmény, 
201/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 

megszüntetı okirat 

10. 

Gyógypedagógiai, 
Szakértıi és Rehabilitációs 
Szolgáltató Központ, 
Debrecen 

rendszer       tervezett  

Elmarad az ellenırzés 2007. július 
31.napján megszünt az intézmény, 
193/2007. (VI. 29) MÖK határozat, 

megszüntetı okirat 

11. 

Pedagógiai Intézet és 
Továbbtanulási, 
Pályaválasztási Tanácsadó, 
Debrecen 

rendszer 
2004.01.01-
2007.09.30. 

szeptember-
október 

25 nap tervezett  Végrehajtandó ellenırzés 

12. 

Óvoda, Általános Iskola és 
Gyermekotthon, 
Hasznosidı Központ, 
Komádi 

rendszer 
2004.06.01.- 
2007.06.30. 

augusztus-
szeptember 

40 nap tervezett  Végrehajtandó ellenırzés 

13. 
Fogyatékosok Otthona, 
Komádi 

rendszer       tervezett  

Elmarad az ellenırzés:  az 
intézményrendszer szervezeti átalakítása 

miatt, 2007. június 22-ei közgyőlési 
elıterjesztés a szociális intézményrendszer 

átalakításával kapcsolatos döntésekrıl 

14. 

Idısek Otthona és Értelmi 
Fogyatékosok 
Rehabilitációs Intézete, 
Balmazújváros-Nagyhát 

rendszer       tervezett  

Elmarad az ellenırzés: az 
intézményrendszer szervezeti átalakítása 

miatt, 2007. június 22-ei közgyőlési 
elıterjesztés a szociális intézményrendszer 

átalakításával kapcsolatos döntésekrıl 

15. 
Kenézy Gyula Kórház-
Rendelıintézet, Debrecen 

rendszer       tervezett  
Elmarad az ellenırzés: 2007. november-

tıl mint költségvetési intézmény 
megszőnik az intézmény 
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Sorszám Ellenırzött szerv 
Ellenırzés 
típusa 

Ellenırzött 
idıszak 

Ellenırzés 
ideje 

Ellenıri 
kapacitás 

(ellenıri nap 

2007. évre 
tervezett / 
nem 

tervezett 
ellenırzés 

2007. évi módosított ellenırzési terv 

16. DERMÁK Kht., Derecske 

Gondozottak 

vagyonának 

nyilvántartása-

téma ellenırzés 

2007. 09.30.-
ig 

október 
külsı 

szakértı   20 
nap 

eredeti terv 
szerint 
rendszer 
ellenırzés 
tervezett  

Végrehajtandó ellenırzés 

II. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala belsı ellenırzése 

17. 

Emberi erıforrás kockázati 
tényezıi (szakképzettség, 
munkafeltétel, 
munkabiztonság) 

szabályszerőségi   december 20 nap tervezett  Végrehajtandó ellenırzés 

18. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 
kötelezettségvállalási 
nyilvántartás vezetése 

pénzügyi       tervezett  

Elmarad az ellenırzés: 2007. szeptember 
hónaptól a SALDÓ integrált pénzügyi-

számviteli rendszer kötelezettségvállalási 
nyilvántartási rendszere kerül bevezetésre 

19. 

Céljelleggel juttatott 

támogatások 

rendeltetésszerő 

felhasználásának és az 

elszámolási kötelezettség 

teljesítésének ellenırzése 

szabályszerőségi   
október-
november 

40 nap 
nem 

tervezett 

Az ellenırzési tervbe beépül: Az ÁSZ 
ellenırzés belsı ellenırzés keretében 

történı vizsgálatot javasolt  

Ellenırzés összesen       318 nap     

III. Egyéb feladatok             
  Tanácsadás 30 nap   
  Kockázat elemzés (stratégiai és éves terv elkészítése) 20 nap   
  Véleményezés, ellenırzési vezetıi feladatok ellátása 45 nap   
  Nyilvántartás, 2006. évi ellenırzésrıl beszámoló készítése 20 nap   
  Egyéb feladatok ( bizottsági őlések, közgyőlés, Ász ellenırzés stb.) 30 nap   

Egyéb feladat összesen 145 nap   
Mindösszesen 463 nap   
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2007. évi  
belsı ellenırzési 
munkaidı mérleg 

 
2. sz. melléklet 

 
 
 

   2007. év  2007. II. félév 

1. Létszám:    2007. február 7-tıl 3 fı köztisztviselı    
   Napok száma  Napok száma 
      
2. Elméleti kapacitás  1 058  552 

      

3. Csökkentı tényezık: 578  335 

      

  szombat-vasárnap 301  159 

  fizetett ünnepek 27  15 

  szabadság 99  93 

  betegség 12  5 

  képzés-továbbképzés 19  3 

  egyéb ( új munkatárs betanítása) 120  60 

      

4. Tartalék  90  32 

 (elıre nem tervezhetı ellenırzési feladatokra,     

 és egyéb munkatervi feladatokra: 19%)    

      

5. Rendelkezésre álló kapacitás, ellenıri napban 390  185 
      

6. Tervezett munkatervi feladatok 463  205 

 ebbıl: ellenırzési munkatervi feladatokra  318  185 
  egyéb feladatokra 145  20 
      

      

7. Kapacitást növelı tényezık (külsı szakértı felkérése) 73  20 
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254/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 168. § (1) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a 
KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő 
Társaság (Cg. 09-09-013661) alapító okiratát 2007. szeptember 7. napjától a következık 
szerint módosítja: 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Az alapító okiratban szereplı rendelkezéseket az alapító a jelen módosításnak megfelelı 
tartalommal egészíti ki, illetve módosítja: 
 
1. A Társaság alapító okiratának III. fejezet 3.2. pontja a következı dılt betővel jelzett 

szöveggel egészül ki, tekintettel arra, hogy a 80.30 Felsıoktatás és 91.31 Egyházi 
tevékenység tevékenységeket felvenni szükséges:  

 

„3.2.: Egyéb tevékenységi körök (Gt. 12. § (1) bek. c pont):  
73.20 Humán kutatás, fejlesztés 
80.22 Szakmai középfokú oktatás 
80.30 Felsıoktatás 

80.42 Máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás 
85.12 Járóbeteg-ellátás 
85.13 Fogorvosi szakellátás 
85.14 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
91.31 Egyházi tevékenység 

92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység” 

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

hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezető alapító okiratban is 
elfogadja, az Alapító a jelen okiratot cégszerően aláírja. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. október 7.  
 
 
 
255/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 168. § (1) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a 
MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő 
Társaság (Cg. 09-09-013662). alapító okiratát 2007. szeptember 7. napjától a következık 
szerint módosítja: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 09-09-013662/4. számú végzésében 
foglaltaknak megfelelıen az alapító okiratban szereplı rendelkezéseket az alapító a jelen 
módosításnak megfelelı tartalommal egészíti ki, illetve módosítja: 
 

1. A Társaság alapító okiratának III. fejezet 3.2. pontja az alábbiakra változik, tekintettel 
arra, hogy a 75.30 ’03 Kötelezı társadalombiztosítás tevékenységet törölni szükséges:  

 
„3.2.: Egyéb tevékenységi körök (Gt. 12. § (1) bek. c pont):  
55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
55.51 Munkahelyi étkeztetés 
55.52 Közétkeztetés 
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
70.32 Ingatlankezelés 
74.15 Vagyonkezelés” 

2. A Társaság alapító okiratának IX. fejezet 9.1.4. pontja az alábbiakra változik, tekintettel a 
felügyelı-bizottság tájékoztatásának módjára és határidejére:  

 

„9.1.4.: A felügyelı-bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági 
társaság legfıbb szerve (alapításkor a taggyőlés jogait gyakorló Alapító) hagy jóvá. (Gt. 
34. § (4) bek.) 
A felügyelı-bizottság a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a gazdasági társaság vezetı 

állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amely kérést a felvilágosítás kérésétıl 

számított 15 napon belül, írásban kell teljesíteni. (Gt. 35. § (2) bek.)” 

 

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

 

Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezető alapító okiratban is 
elfogadja, az Alapító a jelen okiratot cégszerően aláírta. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. október 7.  
 
 
 
256/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közbeszerzésekrıl szóló módosított 
2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát 2007. szeptember 15. napjával, a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, ezzel egyidejőleg a 94/2007. (IV. 19.) 
MÖK határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:   Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 15. 
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Melléklet a 256/2007. MÖK határozathoz 
 

Közbeszerzési Szabályzat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) a 
közbeszerzésekrıl szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. §  
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı Közbeszerzési Szabályzatot  
(a továbbiakban: Szabályzat) alkotja: 
 
 
1. A Szabályzat hatálya 
 
A Szabályzat hatálya kiterjed a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak (a továbbiakban: 
megyei önkormányzat, illetve ajánlatkérı) minden olyan árubeszerzésére, építési 
beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási 
koncessziójára, amelynek értéke a közbeszerzési eljárás megkezdésekor eléri, vagy 
meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat, valamint arra az esetre, ha az 
ajánlatkérı tervpályázati eljárást folytat le. Jelen Szabályzat irányadó a támogatásból 
megvalósuló közbeszerzési eljárások esetében is. 
 
 
2. A Szabályzat célja 
 
2.1. A Szabályzat alapvetı célja, hogy a megyei önkormányzatnak a közbeszerzési 
folyamatban részt vevı valamennyi szervezeti egysége tevékenységét összehangoltan, a 
megyei önkormányzat érdekeinek figyelembevételével, az eddig szerzett tapasztalatokat 
felhasználva, a fogalmak egységes értelmezésével és a Kbt., valamint a hozzá kapcsolódó 
jogszabályok maradéktalan betartásával hatékonyan lássa el. 
 
2.2. A Szabályzat további célja, hogy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban az ajánlatkérı 
közbeszerzéseire vonatkozóan meghatározza: 
– a közbeszerzés folyamatát (1. számú melléklet); 
– a közbeszerzések tervezését; 
– a közbeszerzési eljárások elıkészítésére és lefolytatására vonatkozó szabályokat; 
– a szerzıdéskötés és a szerzıdések teljesítésével kapcsolatos feladatokat; 
– a közbeszerzési eljárás egyes cselekményeiért, illetıleg az eljárás során hozott döntésekért 

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

héttel kell megalakítani. 
− Nemzeti vagy közösségi értékhatárú közbeszerzési eljárás esetén a Munkacsoportot az 

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

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

vagy egyszerősített eljárás esetén a Munkacsoportot az eljárás tervezett kezdését 
megelızı 1 héttel kell megalakítani. 

 
5.5. A fenti pont alkalmazandó az éves közbeszerzési terv módosítása nyomán induló 
közbeszerzési eljárásokra is. Az éves közbeszerzési terv módosítását kezdeményezı 
szervezeti egység felelıssége, hogy az éves közbeszerzési terv módosítását olyan idıpontban 
kezdeményezze, amely lehetıvé teszi a terv módosítása után a közbeszerzési eljárás 
megfelelı idıben való indítását és a közbeszerzési eljárás alapján létrejövı szerzıdés 
teljesítését. 
 
5.6. A Munkacsoport tagjai elsısorban a Hivatal köztisztviselıi, illetve amennyiben a 
közbeszerzés tárgya megkívánja, külsı szakértık, akik a beszerzés tárgya szerinti megfelelı 
szakismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek. A Munkacsoport tagjai a következık: 
− 1 fı közbeszerzési referens, mint közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı 

köztisztviselı, 
− 1 fı pénzügyi szakértelemmel rendelkezı személy, 
− 1 fı jogi szakértelemmel rendelkezı személy, 
− 1-5 fı szakmai szakértı (a beszerzés jellegétıl függı szakmai szakértık, illetve hivatalos 

közbeszerzési tanácsadó). 
 
5.7. A Munkacsoport tagjait és a külsı szakértı(ke)t a megyei fıjegyzı jelöli ki és kéri fel. 
 



9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1087. 

5.8. A Munkacsoport tagjai titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek (2. sz. 
melléklet). 
 
5.9.  A közbeszerzési referens koordinálásával a Munkacsoport tagjainak feladata az adott 
közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen: 
– az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés; 
– a becsült érték áttekintése; 
– a megfelelı eljárási rend és az eljárás típusának megválasztása; 
– hirdetmény nélküli tárgyalásos, illetıleg tárgyalásos egyszerősített eljárás 

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

továbbá amennyiben kötelezı vagy szükségesnek látszik, dokumentáció elı-, illetve 
elkészítése, melyeken belül elsısorban 
� az alkalmassági szempontok meghatározása, ezek igazolási módjának 

meghatározása, 
� a kizáró okok meghatározása, 
� a bírálati szempontok, súlyszámok meghatározása, 
� a hiánypótlás kérdésének rendezése a hatályos jogszabályok szerint, 
� részletes szerzıdéses feltételek vagy szerzıdéstervezet elkészítése, jóváhagyásra való 

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

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

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

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

− a megjelentetni kívánt hirdetményeknél a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztısége által a 
hiánypótlásra visszaküldött anyagok javítása; 

− az ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás, illetıleg a dokumentáció esetleges 
módosítása; 

− adott esetben konzultáción, helyszíni bejáráson való részvétel; 
− az ajánlattételi (részvételi) szakaszban az ajánlattevık (részvételre jelentkezık) által 

feltett kérdésekre történı válaszadás. 
 
5.10. A Munkacsoport üléseirıl emlékeztetıt kell készíteni. 
 
5.11. Nem kell Munkacsoportot létrehozni, ha lebonyolító közremőködésével történik az 
eljárás lefolytatása. 
 
 
6.  Az értékelés szakasza 
 
6.1. Az értékelési szakasz az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásától az eljárást lezáró 
döntés kihirdetéséig, illetve az egyszerő eljárások esetében az összegezés megküldéséig tart. 
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6.2. Ez a szakasz magában foglalja az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontását, 
azoknak a Kbt. elıírásai szerinti vizsgálatát, az ezzel összefüggı szükséges közbensı 
döntésekre a javaslat megtételét, az ajánlatok elbírálását és ezek eredményeként javaslat 
elıterjesztését az eljárást lezáró döntés meghozatalára. 
 
6.3. Az értékelés elvégzése minden esetben a Bírálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
feladata, melynek tagjait a megyei közgyőlés elnöke kéri fel, s feladataik elvégzésére 
megbízólevéllel rendelkeznek, melyet részükre a megyei közgyőlés elnöke ad ki. A Bizottság 
összeállításánál követelmény, hogy az eljárás lefolytatásához, a döntések elıkészítéséhez 
szükséges szakértelem a Bizottság munkájában biztosított legyen. A Bizottság munkájában 
olyan szakemberek vegyenek részt, akik közül egy-egy fı a közbeszerzés tárgya szerinti, 
közbeszerzési, illetve pénzügyi-gazdasági szakértelemmel rendelkezik. 
 
6.4. A közösségi értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő közbeszerzés, továbbá 
versenypárbeszéd alkalmazása esetén a nemzeti értékhatárt elérı vagy meghaladó értékő 
közbeszerzés esetében a megyei önkormányzat a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett 
névjegyzékben szereplı, a Kbt. 11. §-ának megfelelı közbeszerzési tanácsadót von be az 
eljárásába. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében pedig 
a fenti feltételnek megfelelı független közbeszerzési tanácsadó bevonása kötelezı. 
 
6.5. A közösségi vagy nemzeti értékhatár feletti közbeszerzési eljárásban legalább öttagú 
Bizottság jár el. 
A közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi szakértelemmel rendelkezı 
Bizottsági tagok: 
– a beszerzés jellegének megfelelı szakértelemmel rendelkezı közgyőlési tag (a Bizottság 

elnöke), 
– jogi szakértelemmel rendelkezı személy, 
– pénzügyi szakértelemmel rendelkezı személy, 
– közbeszerzési szakértelemmel rendelkezı személy (adott esetben hivatalos közbeszerzési 

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

intézmény vezetıje. 
 
6.6. Az egyszerő közbeszerzési eljárásban legalább három fıbıl álló Bizottság jár el. 
A közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és pénzügyi szakértelemmel rendelkezı 
Bizottsági tagok: 
– a beszerzés jellegének megfelelı szakértelemmel rendelkezı közgyőlési tag (a Bizottság 

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

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

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

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

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

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

– az eljárást lezáró döntés elıkészítése, az arra vonatkozó javaslat elıterjesztése. 
 
6.10. A Bizottság tagjai részt vehetnek az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásán, az 
eredményhirdetésen. 
 
6.11. Az eljárás során a Bizottság legalább egy bizottsági ülést köteles tartani. Az ülésekrıl 
jegyzıkönyvet kell készíteni. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehet részt a megyei 
közgyőlés elnöke, a felkért szakértı, illetve tanácsadó. 
 
6.12. A Bizottság valamennyi tagjának indokolással ellátott bírálati lapot kell készítenie, 
melyben kifejti álláspontját az ajánlatokkal (részvételi jelentkezésekkel) kapcsolatban. A 
bírálati lapokat a Bizottság utolsó ülésérıl felvett írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot 
egyaránt tartalmazó jegyzıkönyvhöz kell csatolni. 
 
6.13. Az értékelés során a Bizottságnak állást kell foglalnia az ajánlattevık (részvételre 
jelentkezık) alkalmassága, az ajánlat (részvételi jelentkezés) érvényessége tárgyában, és 
abban a kérdésben, hogy fennáll-e az ajánlattevı (részvételre jelentkezı) vonatkozásában 
valamely kizáró vagy érvénytelenségi ok. A Bizottság valamennyi döntést igénylı kérdést 
részletesen, minden körülményre kiterjedıen köteles vizsgálni. Bármely döntés 
meghozatalára a Bizottság ezzel kapcsolatos álláspontját megfelelı idıben köteles a 
döntéshozó elé tárni. 
 
6.14. Az értékelés során mind a közbensı, mind pedig az eljárást lezáró döntés esetében a 
javaslattétel a Bizottság nevében kerül elıterjesztésre, melyrıl a Bizottság tagjainak 
szavazniuk kell (nyílt szavazás). A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 
fele az ülésen jelen van. Szavazategyenlıség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt. 
Amennyiben a Bizottság valamely tagja a Bizottság többségi véleményével nem ért egyet, 
különvéleményét az adott ülésen készített jegyzıkönyvben rögzíteni kell. 
 



1090. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám 

6.15. A bármely döntésre vonatkozó javaslathoz csatolni kell a bizottsági ülésrıl felvett, az 
adott kérdésre vonatkozó írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot egyaránt tartalmazó 
jegyzıkönyvet. 
 
 
7. Döntéshozatal 
 
7.1. Az eljárást lezáró döntést a Közgyőlés, illetve az SZMSZ 4. sz. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörben a megyei közgyőlés elnöke hozhatja meg. 
 
7.2. Amennyiben kétszakaszos eljárás esetében az eljárást lezáró döntés meghozatalára a 
Közgyőlés jogosult, az elsı (részvételi) szakaszt lezáró döntést a megyei közgyőlés elnöke 
hozza meg. 
 
7.3. Mind a közbensı, mind az eljárást lezáró döntésre a Bizottság tesz javaslatot a 
döntéshozónak. A döntéshozó a Bizottság szakvéleményét és javaslatát mérlegelve hozza meg 
a döntését. A döntéshozatal elıtt kérheti, hogy jelenlétében a Bizottság újból üljön össze, s az 
esetlegesen felmerült kérdéseket közösen tisztázzák. 
 
7.4. A közbeszerzési eljárás eredményét a döntéshozó állapítja meg, s e nélkül az eljárás 
eredménye nem hirdethetı ki. 
 
 
8. Szerzıdéskötés és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos feladatok 
 
8.1. A megyei önkormányzat nevében a közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen létrejött 
szerzıdést, illetve annak módosítását a megyei közgyőlés elnöke írhatja alá. A közbeszerzés 
nyomán létrejött szerzıdést, annak megkötését követıen haladéktalanul közzé kell tenni a 
megyei önkormányzat honlapján. A szerzıdésnek üzleti titok körébe esı része nyilvánosságra 
nem hozható. 
 
8.2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen létrejött szerzıdésnek a felhívás, a 
dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét a felek csak 
akkor módosíthatják, ha a szerzıdéskötést követıen − a szerzıdéskötéskor elıre nem látható 
ok következtében − beállott körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos 
érdekét sérti. Lejárt szerzıdést nem lehet módosítani. 
 
8.3. Amennyiben a szerzıdésmódosítás szükséges, ezt a tényt a szerzıdéssel érintett 
szervezeti egység vezetıje a határidı lejárta elıtt írásban jelzi a Fıosztály vezetıje felé, 
megadva a módosítás indokát is. A Fıosztály vezetıje minderrıl tájékoztatja a megyei 
közgyőlés elnökét és a megyei fıjegyzıt. A Fıosztály szakértı közremőködésével 
megvizsgálja, hogy fennáll-e a szerzıdésmódosítás jogalapja, s ha igen, megteszi a szükséges 
lépéseket. 
 
8.4. Szerzıdésmódosítás esetén a módosítástól számított 5 munkanapon belül hirdetmény 
megjelentetését kezdeményezi a Fıosztály a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıségénél, mely 
alól a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerő közbeszerzési eljárás nyomán 
keletkezett szerzıdések kivételt képeznek. 
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8.5. A szerzıdés mindkét fél általi teljesítésérıl annak bekövetkeztét követı 5 munkanapon 
belül szintén hirdetmény megjelentetését kell kezdeményezni a Közbeszerzési Értesítı 
Szerkesztıségénél, mely alól szintén kivételt képeznek a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti egyszerő közbeszerzési eljárás nyomán keletkezett szerzıdések. A hirdetmény 
határidıben történı feladása érdekében a közbeszerzéssel érintett szervezeti egység vezetıje 
reális idıben írásban értesíti a Fıosztály vezetıjét. A hirdetmény feladásának kötelezettsége a 
Fıosztályt terheli. 
 
8.6. A szerzıdés módosításáról, illetve teljesítésérıl szóló hirdetményeket a Közbeszerzési 
Értesítıben történı megjelenésüket követıen a megyei önkormányzat honlapján is 
haladéktalanul közzé kell tenni. 
 
8.7. A Kbt. 305. § (5)-(6) bekezdései szerinti tájékoztatást is haladéktalanul közzé kell tenni a 
megyei önkormányzat honlapján. 
 
8.8. A 8.1., a 8.6. és a 8.7. szerinti tájékoztatóknak a megyei önkormányzat honlapján való 
közzététele a Fıosztály feladata. 
 
 
9. Az ajánlatkérı nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek feladat és 

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

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

határidejő határozatokról szóló jelentésben az elfogadást, illetve a módosítást követı 
ülésen tájékoztatja, 

– a felhívás, illetıleg a dokumentáció elfogadásával dönt az egyes közbeszerzési eljárások 
megindításáról, 

– dönt a Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 
meghívandó ajánlattevık körérıl, 

– dönt a határidık módosításáról, valamint az ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás 
visszavonásáról, 

– dönt a szakértıi közremőködı, közbeszerzési tanácsadó igénybevételérıl, 
– felkéri a szakértıt, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadót, 
– engedélyezi a közbeszerzési eljárás külsı szervezettel történı lefolytatását, 
– felkéri a Bizottság tagjait, 
– meghozza a közbensı, illetve a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Bizottság írásbeli 

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

lefolytatott közbeszerzési eljárásokról, 
– jóváhagyja az éves statisztikai összegzést, 
– dönt a békéltetési eljárásban való részvételrıl, 
– kijelöli a békéltetési eljárásban, a Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: 

Döntıbizottság), illetve a bíróság elıtti jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérı nevében 
eljáró személyeket, 
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– meghozza a békéltetési eljárásban a szükséges döntéseket, továbbá dönt a Döntıbizottság, 
illetıleg bíróság elıtti jogorvoslati eljárásban képviselendı álláspontról, 

– megjelenteti az eljárás eredményét a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentésben, 
– dönt az Európai Bizottság jogsértésrıl szóló értesítésében megjelöltek orvoslásáról. 
 
9.2. A közbeszerzési eljárások szervezése, elıkészítése, illetve a lefolytatás feltételeinek 
biztosítása a megyei fıjegyzı feladat és hatáskörébe tartozik, mellyel összefüggésben: 
– felelıs a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának 

megszervezéséért, 
– kijelöli és felkéri a Munkacsoport tagjait, 
– lebonyolító bevonásával lefolytatott közbeszerzési eljárás esetében a Hivatal megfelelı 

szakértelemmel rendelkezı köztisztviselıi közül kijelöli a szakmai kapcsolattartót, 
– figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását, rendszeresen ellenırzi a 

közbeszerzési eljárásba bevont köztisztviselık és más személyek tevékenységét, 
– kivizsgál minden közbeszerzést zavaró körülményt, és minden olyan esetet, amely annak 

eredményét befolyásolhatja, 
– rendelkezik a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok megosztásáról, s azt a 

köztisztviselık munkaköri leírásában rögzíti, beleértve a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget is. 

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

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

tevékenység megszervezéséért, szabályszerő és hatékony elvégzéséért, a folyamat 
ellenırzéséért, 

– felelıs a lejárt határidejő határozatokról szóló jelentés közbeszerzési vonatkozású 
részeinek elıkészítéséért, 

– kezdeményezi a közbeszerzési eljárások megindítását az éves közbeszerzési tervnek 
megfelelıen, 

– a kísérılevelek aláírásával kezdeményezi a megyei közgyőlés elnöke által jóváhagyott 
közbeszerzési eljárásban a hirdetmény megjelentetését, 

– a kísérılevelek aláírásával kezdeményezi a szerzıdésekrıl teljesítésérıl, illetve 
módosításáról szóló tájékoztatók megjelentetését a Közbeszerzési Értesítı 
Szerkesztıségénél, 

– a megyei közgyőlés elnökének jóváhagyásra átadni kívánt az ajánlati, ajánlattételi vagy 
részvételi felhívás és a dokumentáció közbeszerzési szakmai részeit átvizsgálja, s azokat 
szabályszerőségük esetén szignálja, kivéve, ha az eljárás elıkészítésébe külsı 
közbeszerzési tanácsadót von be a megyei önkormányzat, 

– a kiegészítı tájékoztatás során feltett kérdésekre adott válaszokat tartalmazó levelek 
aláírása, 

– amennyiben az eljárásban lehetıség volt rá, a hiánypótlásra felszólító levél aláírása, 
illetıleg amennyiben a kirívóan alacsony árra, illetve az irreális kötelezettségvállalásra 
vonatkozóan a Bizottság indokolást kér, az ezt tartalmazó levél aláírása, 

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

megküldéséért, valamint a jogorvoslati észrevételek elkészítéséért, 
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– felelıs a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumoknak a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala Iratkezelési Szabályzatában meghatározottak szerinti 
dokumentálásáért, 

– felelıs a 8.1., 8.6. és 8.7. pontjaiban foglalt tájékoztatóknak, illetıleg tájékoztatásnak a 
megyei önkormányzat honlapján történı közzétételéért, 

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

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

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

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

 
9.5. A Bizottság tagjainak feladatai és felelısségi köre: 
A Bizottság tagjai feladatait elsısorban a 6.9. pont tartalmazza. A bizottsági tagok a 
feladatukat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közbeszerzésre, a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozó jogszabályok, elıírások és utasítások szerint kötelesek ellátni. 
A Bizottság tagjainak felelıssége ezzel összefüggésben kiterjed minden olyan tevékenységre, 
melyek a Bizottság által elvégendı feladatokhoz kapcsolódnak. 
A Bizottság tagjai különösen felelnek a közbensı és az eljárást lezáró döntést megelızı 
javaslatban és az eljárás értékelését tartalmazó szakvéleményben foglaltakért. 
Bizottsági tag az ajánlattevıkkel (részvételre jelentkezıkkel), illetve alvállalkozóikkal az 
eredmény kihirdetéséig (egyszerő eljárás esetében az összegezés megküldéséig) sem szóban, 
sem írásban nem tarthat kapcsolatot, kivéve az adott közbeszerzéssel kapcsolatosan 
elengedhetetlen kapcsolattartást. Az adott közbeszerzéssel összefüggı megkeresés tényét 
haladéktalanul jelenteni kell. A Bizottság tagja a Bizottság elnöke felé, a Bizottság elnöke 
pedig a megyei közgyőlés elnöke felé tartozik bejelentési kötelezettséggel. 
Abban az esetben, amikor a bizottsági tag egyéb munkaköri kötelezettségébıl adódóan 
bármelyik ajánlattevıvel (részvételre jelentkezıvel), illetve alvállalkozóikkal 
munkakapcsolatban áll, és a személyes kapcsolattartás elkerülhetetlen a közbeszerzési eljárás 
alatt, akkor errıl a körülményrıl a fentieknek megfelelıen köteles tájékoztatni a Bizottság 
elnökét, illetıleg a megyei közgyőlés elnökét. 
 
9.6. A közbeszerzési referens feladatai: 
A közbeszerzési referens felelıssége elsısorban a Munkacsoport, illetve a Bizottság 
tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzésére terjed ki, ezen belül 
különösen: 
− a megbízólevelek elkészítése, aláíratása, az érintettek részére történı eljuttatása, 
− a Munkacsoport tagjai tevékenységének koordinálása, összefogása, 
− a Munkacsoport üléseirıl szóló emlékeztetı elkészítése, 
− a konzultáció, bizottsági ülések, a bontás, az eredményhirdetési jegyzıkönyvek 

elkészítése, 
− biztosítja a bontáshoz és az eredményhirdetéshez a feltételeket, 
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− a hirdetmények (közvetlenül megküldendı felhívások), dokumentációk elkészítésében 
való közremőködés, annak koordinálása, ideértve az összes szükséges információ 
megszerzését, összegyőjtését, feldolgozását, számítások végzését, 

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

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

Bizottság összehívásáról, a tagok étesítésérıl, 
− az összegezések elkészítése és az eredményhirdetésen jelenlevı ajánlattevıknek való 

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

és megjelentetése, továbbá – adott esetben – ezek közzététele a megyei önkormányzat 
honlapján, 

− a Kbt. 305. § (5)-(6) bekezdései szerinti tájékoztatásoknak a megyei önkormányzat 
honlapján történı megjelentetése, 

− jogorvoslati eljárás esetén gondoskodik a közbeszerzési eljárás dokumentumainak 
megküldésérıl a Döntıbizottság részére. 

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

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

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

– az eljárást kezdeményezı felhívás és dokumentáció, illetıleg kétszakaszos eljárás esetén 
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése és megküldése a bizottsági tagoknak 
véleményezésre, 

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

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

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

– a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztısége által elvárt hiánypótlás teljesítése, ha szükséges 
a Bizottság tagjaival való egyeztetése, 

– adott esetben a helyszíni konzultáció megtartása, jegyzıkönyvvezetés, 
– a kiegészítı tájékoztatás keretében feltett kérdések határidıben történı megválaszolása, 
– a beérkezett ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása, a bontási jegyzıkönyv 

elkészítése, 
– az ajánlatok (részvételi jelentkezések) teljes körő átvizsgálása, értékelése, a hiánypótlási 

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

kötelezettségvállalás tapasztalása esetén az erre való rákérdezés, indokolás kérése, 
– a beérkezett válaszok, indokolások megvizsgálása, 
– írásbeli szakvélemény készítése, 
– döntés-elıkészítı javaslat készítése és megküldése véleményezésre a Bizottsági tagok 

számára, 
– jegyzıkönyvvezetés a Bizottság ülésein, beleértve a Bizottság döntési javaslatának írásba 

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

hiányosság jelzése, 
− az eljárást indító hirdetmény, illetve kétfordulós eljárás eseten az ajánlattételi felhívás – a 

Kbt. elıírásainak megfelelı – tervezetének elkészítése, 
− a dokumentáció közbeszerzési jogi jellegő részeinek elkészítése, 
− adott esetben a közbeszerzési eljárás forgatókönyvének elkészítése, szükség esetén 

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

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

− részvétel a nyilvános bontási eljáráson, 
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− felkérés alapján részvétel a Bizottság munkájában, tanácsadás az alkalmatlanság, 
érvénytelenség, kizárás vonatkozásában elıterjesztendı javaslathoz, illetve a fenti 
kérdésben történı döntéshez, 

− hiánypótló, illetve felvilágosítást kérı levelek tartalmának meghatározása, elkészítése, 
illetve tartalmának közbeszerzési szempontú ellenırzése, 

− az ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelésérıl készített jegyzıkönyv, benne a 
szakvéleménnyel, illetve a döntési javaslattal, átvizsgálása a Kbt. elıírásainak való 
megfelelés szempontjából, 

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

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

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

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

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

szükséges közbeszerzési eljárások meghatározása, ütemterv készítése, 
− felkérés alapján bármely közbeszerzési kérdésben szakvélemény készítése, tanácsadás, 
− felkérés alapján a közbeszerzési eljárások során mások által készített anyagok 

véleményezése a Kbt. elıírásainak történı megfelelés érdekében. 
 
 
10. A közbeszerzési eljárással összefüggı jogorvoslati feladatok 
 
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban a megyei önkormányzat jogi 
képviseletét a közbeszerzési eljárások lefolytatására megfelelı szakmai felkészültséggel 
rendelkezı személy látja el. 
 
 
11. Az éves statisztikai összegezés elkészítése 
 
Az éves statisztikai összegezést a rendelkezésére álló adatok alapján és a jogszabályban 
meghatározott minta szerint a Fıosztály készíti el és terjeszti a megyei közgyőlés elnöke elé 
aláírásra. A Fıosztály úgy köteles elkészíteni az összegezést, hogy határidıben, azaz minden 
évben május 31-ig meg kell küldenie azt a Közbeszerzések Tanácsa részére. 
 
 
12. A közbeszerzések ellenırzése 
 
A közbeszerzési eljárások a Szabályzat 9.3. pontja harmadik francia bekezdése szerinti 
ellenırzés a FEUVE (folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzés) rendszerében valósul 
meg, a Hivatal Ügyrendjének mellékletét képezı ellenırzési nyomvonalban rögzített 
„Közbeszerzési eljárások folyamata” ellenırzési nyomvonalnak megfelelıen. 
A belsı ellenırzésre vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a Szabályzat hatálya alá 
tartozó közbeszerzések, illetıleg közbeszerzési eljárások – az éves ellenırzési tervnek 
megfelelıen – a Hivatal Ellenırzési Csoportja feladatkörébe tartozik.  
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13. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 
 
Az ajánlatkérı minden egyes közbeszerzési eljárását írásban köteles dokumentálni. A 
közbeszerzési eljárás elıkészítésével, lefolytatásával és a szerzıdés teljesítésével 
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetıleg a 
szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig meg kell ırizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban 
jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerıs befejezéséig, de a Kbt. 7. § (2) bekezdése 
alapján legalább öt évig meg kell ırizni. A közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Iratkezelési Szabályzatában 
meghatározottak szerint kell dokumentálni. 
 
 
14. Záró rendelkezés 
 
Jelen Közbeszerzési Szabályzatot a Közgyőlés 256/2007. (IX. 7.) MÖK határozatával fogadta 
el, rendelkezéseit 2007. szeptember 15. napjától kell alkalmazni. 
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 1. 
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          2. számú mellékelte 

 
 
 
 

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

……………………………………... 
aláírás 
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257/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 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 Ösztöndíjpályázat 2008. 
évi fordulójához.  
 
A közgyőlés az ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához 

– új pályázók megyei kiegészítı támogatására    14.017.500,- Ft 
– a 2005-2007. években megítélt „B” típusú pályázatokra       982.500,- Ft 

összegő támogatást biztosít a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetése terhére. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötendı a 
határozat mellékletét képezı megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 30. a megállapodás aláírására 
    2008. január 25. a megyei kiegészítı támogatásról szóló 
    döntés meghozatalára 
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Megállapodás 
 

 

 

amely létrejött egyrészrıl az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium 
székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviselı: Dr. Manherz Károly felsıoktatási és tudományos szakállamtitkár 
- a továbbiakban: minisztérium -, 
 
másrészrıl  
 
Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata 
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.  
képviselı: Rácz Róbert a közgyőlés elnöke 
- a továbbiakban: megyei önkormányzat -   
 
között az alábbi helyen, idıben és tartalommal: 
 
 
 
I. A megállapodás tárgya 
 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat részt vállal az illetékességi területéhez 
tartozó települési önkormányzatok által meghirdetett Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2008. évi lebonyolításában a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelıen. 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat saját hatáskörében eljárva kiegészítı 
támogatásban részesítheti a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében a települési önkormányzatok által 
támogatott ösztöndíjasokat. 
 
 
II. A megyei önkormányzat anyagi hozzájárulása 
 
 
1. A megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszıleges, a teljes pályázati idıszakra egységes összegő 
havi támogatással egészítheti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok 
ösztöndíját. A kiegészítı havi támogatás oly módon kerül megállapításra, hogy annak összege a havi 1000 ,- 
forint havi támogatást elérje és 100 forinttal maradék nélkül osztható legyen.  
 
2. A kiegészítı támogatás idıtartama a települési önkormányzat által megítélt támogatáshoz kapcsolódik, 
így az ösztöndíj idıtartama felsıoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat) esetében 10 hónap, azaz két egymást 
követı tanulmányi félév, felsıoktatási intézménybe jelentkezık ("B" típusú pályázat) esetében pedig 3 x 10 
hónap, azaz hat egymást követı tanulmányi félév.  
  
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsıoktatási hallgatók számára kiírt ("A" típusú) pályázat 
pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj két egymást követı tanulmányi félévre, a felsıoktatási intézménybe 
jelentkezık számára kiírt ("B" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követı 
tanulmányi félévre történı folyósítását garantálni köteles. 
 
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy mind az "A", mind a "B" típusú pályázaton támogatást nyert 
hallgatók esetében az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – szünetel azokra a 
tanulmányi hónapokra, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel. 
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3. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj (mind az önkormányzati 
ösztöndíjrész, mind az intézményi ösztöndíjrész) megvonásra kerül, ha a támogatott hallgató az ösztöndíj-
folyósítás feltételeinek nem felel meg. 
 
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy az „A” vagy „B” típusú ösztöndíjat a települési önkormányzat – a 
határozat meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal - visszavonhatja abban az esetben, ha az 
ösztöndíjas elköltözik illetékességi területérıl.  
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a "B" típusú pályázók szociális rászorultságát a települési 
önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja és a megítélt ösztöndíjat visszavonja, ha az ösztöndíjas szociális 
rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható hatállyal 
hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultságának vizsgálata során az önkormányzat által 
kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmőködést 
egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszőntét a települési 
önkormányzat vélelmezni jogosult. 
 
A fenti esetekben a kiegészítı támogatás folyósítása is megszőnik. A megyei önkormányzat ezen esetekben 
saját hatáskörben dönt, hogy nem Bursa-támogatásként, hanem más jogcímen folyósítja-e a már korábban 
megítélt kiegészítı támogatást vagy sem.  
 
4. A megítélt kiegészítı támogatást a megyei önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a megye illetékességi területérıl. A megyei önkormányzat ebben az esetben határozatban 
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl ható 
hatállyal hozható meg. 
 
5. A kiegészítı támogatás odaítélése a megyei önkormányzat meglévı szabályzatai vagy a pályázati 
rendszer vonatkozásában elfogadott szabályzata alapján történik. A kiegészítı támogatás odaítélése során a 
megyei önkormányzat fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre 
tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 
 
6. A kiegészítı támogatás megítélése, illetve annak mellızése ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
 
III. A megyei önkormányzat részvétele a pályázati rendszer lebonyolításában 
 
 
1. A települési önkormányzat az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2007. december 7-ig elküldi 
az illetékes megyei önkormányzat részére oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú Bírálati anyagokat külön-
külön kezelve, az általa megállapított rangsornak megfelelıen (annak hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) 
rendszerezi. 
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 

- pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzı aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza a 
pályázó részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét; 

-  „A” típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás, 
       - eredeti összesítı lap. 
 
A megyei önkormányzat csak azon települési önkormányzatok pályázati anyagát fogadhatja el, amely települési 
önkormányzatok csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi 
fordulójához. Az adott pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listáját a www.bursa.hu Internet honlap 
tartalmazza.  
 
A megyei önkormányzat azon települési önkormányzatok esetében, amelyek csatlakoztak az on-line adatbázids 
használatához, kizárólag az on-line adatbázisból kinyomtatott Bírálati lapokból álló pályázati anyagot fogadhatja 
el. Az adott pályzati fordulóban az on-line adatbázis használatára kötelezettséget vállaló települési 
önkormányzatok listáját a www.bursa.hu Internet honlap tartalmazza. 



9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1103. 

 2. A megyi önkormányzat kötelességet vállal arra, hogy a települési önkormányzatok által megküldött pályázati 
anyagokat formailag ellenırzi. A formai ellenırzés során a megyei önkormányzat ellenırzi: 
- a települési önkormányzat által kitöltött eredeti Bírálati és Összesítı lapok megfelelnek-e a 2008. évi 

fordulóban használatos formanyomtatványok kritériumainak; 
- az on-line adatbázis használatára kötelezettséget vállaló települési önkormányzatok az on-line 

adatbázisból kinyomtatott Bírálati lapokat küldték-e meg, 
- szerepel-e a települési önkormányzat által megítélt támogatási összeg a Bírálati lapon; 
- a települési önkormányzat jegyzıje valamennyi Bírálati lapot aláírásával és pecsétlenyomattal ellátta-e; 
- az „A” típusú támogatott esetében az önkormányzat csatolta-e a Bírálati laphoz a pályázó eredeti 

Jogviszony-igazolását. 
 
A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a formailag hibás pályázati anyagok esetében a 
települési önkormányzatokat hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat a 
megyei önkormányzat által megadott határidıig köteles a pótlásokat a megyei önkormányzat részére 
megküldeni. 
 
A megyei önkormányzat köteles a települési önkormányzat által megküldött valamennyi Bírálati anyagot elfogadni 
és (feldolgozni), még abban az esetben is, ha a települési önkormányzat a pályázati kiírásnak nem megfelelı 
képzésben résztvevı pályázót részesített települési szinten támogatásban.  
 
 3. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi terletén mőködı, a pályázati 
rendszerben résztvevı, de az on-line adatbázis használatához nem csatlakozott települési önkormányzatok által 
megküldött Bírálati lapokon található összes adatot – az Indokolás részt kivéve – az Oktatásiés Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelı) on-line adatlapján az 
OKM Támogatáskezelı által megadott módon rögzíti. 
 
4. A megyei önkormányzat kötelzettséget vállal arra, hogy a kiegészítı megyei támogatás teklintetében 
hozott döntését az on-line adatbázisban rögzíti, majd a kiegészítı megyi támogatásban részesített pályázók 
listáját (az „A” és „B” típusú pályázók at külön kezelve) az on-line adatbázisból kinyomtatja. A kinyomtatott listát a 
megyei fıjegyzı és a megyei közgyőlés elnöke aláírásávalés pecsétnyomattal hitelesíti. 
 
Ezt  követıen az eredeti írálati anyagokat és annak kötelezı nmellékleteit,  illetve a telepü.lési önkormányzatok 
által csatolt Összsítı lapokat  településenként rendezve legkésıbb 2008. január 25-ig eljuttatja az OKM 
Támogatáskezelı részére. 
 
Fenti határidın túl a támogatásban részeíteni kívánt pályázók körét a megyei önkormányzat még abban az 
esetben sem jogosult bıvíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán a megyeiönkormányzatnak a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik. 
 
 
5. A minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy az adatrögzítéshez on-line adatlapot bocsát a megyei 
önkormányzat rendelkezésére. Az on-line adatlap az OKM Támogatáskezelı álatal üzemeltetett 
https://www.bursa.hu/megye Internet honlapon érhetı el. A megyei önkormányzat biztosítja az on-line adatlap 
használatához szükséges hardvert és szoftvert. Felek megállapítják, hogy a digitális adatlap biztonságos 
mőködése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg. 
 
6. Az on-line adatlap használatához felhasználói névre (a kijelölt kapcsolattartó által megadott e-mail cím) 
és jelszóra van szükség, amelyet a regisztrációs folyamat során a megbízott kapcsolattartó határoz meg.  
 
7. A megítélt kiegészítı ösztöndíjak összegét a megyei önkormányzat köteles tanulmányi 
félévenként elıre egy összegben átutalni az OKM Támogatáskezelı számlaszámára: 
 

10032000—00285128-00000000 
 

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2008. január 31. 
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Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az ıszi szemeszterre: 2008. augusztus 31. 
 
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a megadott határidıket nem tartja 
be, szerzıdésszegést követ el, és felelısséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás 
következtében érı kárért, amely a felsıoktatási intézményekhez történı továbbutalás periodicitása folytán az 
önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelembıl adódhat. Az önkormányzat tudomásul 
veszi, hogy az ütemtervben meghatározott határidıben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas 
részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az önkormányzat nem 
határidıben, nem a megfelelı bankszámlára történı vagy pontatlan összegő átutalásából eredı károkért az OKM 
Támogatáskezelı felelısséget nem vállal.  
 
 
IV. Általános és egyéb rendelkezések 
 
1. A megyei önkormányzat saját maga is jogosult az illetékességi területén mőködı, a pályázati 
rendszerben részt vevı települési önkormányzatokkal részletes megállapodást kötni, mely megállapodás nem 
állhat ellentétben jelen megállapodás, illetıleg a települési önkormányzatok által elfogadott Általános Szerzıdési 
Feltételek rendelkezéseivel. A megállapodás elsısorban a megyei támogatás szisztémáját, illetıleg a települési 
önkormányzatok által szolgáltatandó adatok és információk körét és az adatszolgáltatás módját szabályozhatja. 
 
2. A pályázati rendszer vonatkozásában betartandó határidıket jelen Megállapodás elválaszthatatlan 
részét képezı Ütemterv tartalmazza.   
 
3. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt adatokat a hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelıen célhoz kötötten kezeli és tárolja, azokat kizárólag a jelen 
szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen továbbítja.  
 
4. Jelen megállapodásban foglalt jogviszonyok ingyenesek, azaz a felek a megállapodás alapján nyújtott 
szolgáltatásaikért sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthatnak igényt. 
 
5. Jelen megállapodás hatálya a 2008. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2008. évi 
pályázati forduló során elbírált pályázatok esetében a megyei önkormányzat mindenkor a jelen megállapodásban 
foglaltaknak megfelelıen köteles eljárni. A megállapodást a felek bármikor felmondhatják, azonban a felmondás 
nem érinti a felek kötelezettségét az éppen folyamatban lévı pályázati forduló teljes lebonyolításában vállalt 
közremőködés teljesítésére.  
Hasonlóképpen, a felmondás nem érinti a már megítélt kiegészítı támogatás teljes folyósítására vállalt 
kötelezettséget sem. 
 
6. A minisztérium tájékoztatja a megyei önkormányzatot, hogy az ösztöndíjpályázat jogszabályi hátteréül 
az 51/2007. (III.26.) Korm rendelet szolgál. 
 
7. A minisztérium tájékoztatja a megyei önkormányzatot, hogy az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi 
adatbázis-kezelı, kordinációs , a települési és megyei ösztöndíjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az 
Oktatási és Kulturáális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága látja el. 
 

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága 
1244 Budapest, Pf. 920 

1055 Budapest, Bihari János u. 5. 
Tel.: (1) 301-3266; (1) 301-3268 

Fax: (1) 302-3220 
E-mail: bursa@bursa.hu 

Internet: http://www.bursa.hu 
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8. A megyei önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetıleg a pályázati rendszer 
lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes 
felelısséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések 
kijavítására a határidık leteltét követıen nincsen mód. 
 
9. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellıen szabályozott kérdések tekintetében a magyar polgári 
jog rendelkezései irányadóak. 
 
Esetleges jogvitájuk esetére a felek rögzítik, hogy azt elsısorban tárgyalásos úton, a pályázati rendszerben részt 
vevı ösztöndíjasok érdekeinek sérelme nélkül kívánják rendezni. 
 
Jelen szerzıdés öt egymással szó szerint megegyezı példányban készült, melybıl egy példány a megyei 
önkormányzatot, három példány a minisztériumot, egy példány pedig az OKM Támogatáskezelıt  illeti. 
 
Budapest, 2007. 
 
 

................................................. .................................................. 
Minisztérium megyei önkormányzat 

 
 
 
 
258/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 97. § (1)-(5) bekezdése, illetve a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 121. §-a 
alapján ellátási szerzıdést köt a Tetétlen Község Önkormányzatával, az általa fenntartott 
Szivárvány Nevelıszülıi Hálózat gyermekvédelmi intézmény mőködtetésérıl (4184 Tetétlen 
Rákóczi u. 1. mőködési engedély száma: SZGYH.557/5/2007.) a következık szerint: 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZİDÉS  
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54.) 
(továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke, 
másrészrıl a Tetétlen Község Önkormányzat mint fenntartó, (továbbiakban: Fenntartó) 
képviseletében Bernáth László polgármester (továbbiakban: megállapodó felek) között a mai 
napon a következı feltételek szerint. 
 
 
1. A szerzıdés tárgya az Önkormányzat és a Fenntartó között a közös célok 

megvalósításában való együttmőködés kereteinek, a Fenntartó által ellátott 
szolgáltatásoknak, tevékenységeknek a meghatározása. 

 
2. Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 

70.§ b), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 
1997. évi XXXI. törvény 97. § -a, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló módosított 1993. évi III. törvény 121. §-ában foglaltak alapján a gyermekvédelmi 
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gondoskodásban élı gyermekek nevelıszülıknél történı elhelyezését, teljes körő ellátását 
a jelen szerzıdésben foglaltak szerint 2007. szeptember 7. napjától, határozott ideig 2012. 
szeptember 7 -ig a Szivárvány Nevelıszülıi Hálózat (továbbiakban: Hálózat) útján 
nyújtja. 

 
3. A Fenntartó vállalja, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 

módosított 1997. évi XXXI. törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
mőködésük feltételeirıl szóló módosított 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 
meghatározott szakmai feltételek szerint mőködteti az intézményt. 

 
4. A Hálózat a következı szolgáltatást nyújtja: 

 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül  
- Gyermekvédelmi gondoskodásban élı gyermekek és fiatal felnıttek részére 11 

férıhelyen teljes körő otthont nyújtó ellátást biztosít. 
 

5. A feladatok ellátását a Fenntartó Tetétlen község területén 7 nevelıszülı saját ingatlanán 
látja el.  

 
6. A Fenntartó kijelenti, hogy jelen szerzıdéssel átvállalt gyermekvédelmi ellátásokra, a 

gazdálkodásra, számvitelre vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket, valamint 
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, azokat maradéktalanul betartja és betartatja. 

 
7. A Hálózat képviselıje évente írásban beszámol a megyei közgyőlés elnökének a szerzıdésben 

vállalt szakmai tevékenységérıl, valamint az intézménybe érkezett panaszok tényérıl és az 
azokkal kapcsolatosan megtett intézkedésekrıl. A beszámoló beküldési határideje az évet követı 
20. nap. A beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztályára 
(4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell eljuttatni.  

 
8. A Fenntartó a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a 

statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását az Önkormányzat által 
meghatározott forma és határidı szerint teljesíti. 

 
9. Az Önkormányzat a központi költségvetésbıl megigényli az általa fenntartott intézményekben 

ellátásra kerülı, nevelıszülıknél elhelyezett gyermekek után járó, a Magyar Köztársaság 
mindenkori költségvetésében meghatározott normatív állami hozzájárulást. Az Önkormányzat a 
Hálózatban ténylegesen ellátott gyermek után járó állami normatív támogatást átadja a 
Fenntartónak.  

 
10. Az Önkormányzat szerzıdésszegés esetén a szerzıdést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A 

fenntartó a felmondás közlése napjától az Önkormányzat által megjelölt idıpontig köteles a 
szolgáltatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi. III. 
törvény 121. § (2) bekezdés e) pontja alapján folyamatosan biztosítani.  
Az azonnali hatályú felmondás esetén az Önkormányzat kártérítésre nem tart igényt. 

 
11. A szerzıdést a szerzıdı felek hat hónapos felmondási idıvel a naptári év végével szüntethetik 

meg. A felmondást megelızıen a felek kötelesek egyeztetni. 
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12. A szerzıdést a felek képviselıi, mint akaratukkal megegyezıt jóváhagyólag aláírják.  
 
Debrecen, 2007. szeptember 7. 
 
…………………………………..    ……………………………….. 

Bernáth László      Rácz Róbert 
 polgármester        a megyei közgyőlés elnöke 

 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 15. 
 
 
 
259/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Kht. „Kerékpárút fejlesztési koncepció elkészítése Hajdú-Bihar megyében” címő 
HU-RO-SCG-1/198 számú projektje keretében a COWI Magyarország Kft. által készített és a 
Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 50/2007. (V. 30.) számú határozatával 
elfogadott kerékpárút nyomvonal-tervet a következı kiegészítéssel elfogadja: 
 
A közgyőlés indokoltnak tartja: 
 

− a nemzetközi Euro Velo kerékpárút hálózat Hajdú-Bihar megyét érintı szakasza és az 
M3-as Archeopark közötti közvetlen útkapcsolat megvalósítását, továbbá 

− a Hajdúnánás-Hajdúszoboszló-Bakonszeg (a keleti fıcsatorna töltésén vezetendı) 
nyomvonal, 

− Egyek és a megyei Euro Velo nyomvonal megyei elsı rendő kerékpárúttal való 
összeköttetése, 

− Hajdúböszörmény - Hajdúhadház között új kiépítendı kerékpárút, 
− Berettyóújfalu - Biharkeresztes között új közlekedésbiztonsági nyomvonal, 
− Hajdúszovát – Derecske, valamint Nádudvar – Földes közötti turisztikai kerékpárút,  
− Komádi – Nagyvárad Sebes-Körös jobb partjának töltésén haladó kerékpárút, 
− a Tiszacsegéig megvalósult Euro Velo útvonal folyatatása Újszentmargita település 

irányába II. rendő útvonalként 
− tervezését és térképi megjelenítését, valamint 
− az Euro Velo útvonal és Tiszacsege város közötti megvalósult útvonalnak a térképen 

II. rendő útként történı átvezetését. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében kísérje 
figyelemmel a hazai és európai uniós pályázati lehetıségeket, és azok igénybe vételével a 
fejlesztések megvalósulását.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. december 31., illetve folyamatos 
 
 
 
260/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
következı határozatot hozza: 
 

H A T Á R O Z A T 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Papp Áronné (4130 Derecske, Honvéd u. 
11. szám alatti lakos) által Rácz Juliannának a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Fogyatékosok Otthona Komádi ellátottja személyi térítési díja megállapítása ellen benyújtott 
fellebbezését elutasítja és az ÖH. 561-1/2007. számú határozatot helybenhagyja. 
 
E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétıl számított 30 napon belül. 
A pert a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ellen kell indítani. 
 
 

I N D O K O L Á S  
 
Az ÖH. 561-1/2007. számú határozatban a fenntartó Rácz Julianna (sz.: Derecske, 1954. 
november 16. an.: Csécsi Erzsébet) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok 
Otthona Komádi ellátottja személyi térítési díját  2007. február 1-tıl kezdıdıen havi 89.250 
Ft-ban, az intézményi térítési díjjal azonos összegben állapította meg. 
 
Az ellátott gondnoka, Papp Áronné (4130 Derecske, Honvéd u. 11. szám alatti lakos) a 
törvényes határidın belül fellebbezéssel élt a személyi térítési díjat megállapító határozat 
ellen. A fellebbezés során az ellátott jelentıs ingatlanvagyonára terhelt jelzálogjog alapítását 
kifogásolta. Fellebbezésében arra hivatkozott, hogy gondnokoltja ingatlanát meg szeretné 
vásárolni, az adás-vétel folyamatban van. A komádi gyámhivatal eseti gondnokot jelölt ki a 
gondnokolt törvényes képviseletének ellátására. 
 
Az intézményi térítési díj (89.250 Ft) és az ellátott rendszeres jövedelme (83.188 Ft) terhére 
megállapított térítési díj (66.550 Ft) különbözete – 22.700 Ft/hó összeg – nevezett jelentıs 
ingatlanvagyona terhére került megállapításra jelzálog alapításával, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletét képezı iránytábla szerint. 
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Az ellátott életkora alapján az ingatlanvagyonra vonatkozóan a jelzálogjog megalapításakor a 
figyelembe vett évek száma 17 év. Az intézményi térítési díj és az ellátott jövedelme terhére 
megállapított térítési díj különbözetének egy éves összege, valamint a figyelembe vett évek 
számának szorzata alapján személyi térítési díj jogcímén a jelzálogjog igény összege a megyei 
önkormányzat javára 4.630.900 Ft. 
Rácz Julianna személyi térítési díja a jogszabályoknak megfelelıen került megállapításra 
rendszeres jövedelme és ingatlanvagyona terhére.  
 
Erre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a fellebbezést elutasítja és 
az ÖH. 561-1/2007. számú határozatot helybenhagyja. 
 
 
A közgyőlés határozata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 
1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés d) pontján, (3) bekezdés a)-b) pontjain, (4) 
bekezdésén, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 17. § (2) bekezdésén és 2. 
számú mellékletén, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK 
rendelet 4. §-án, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
törvény 11. § (2) bekezdésén alapul. 
 
A jogorvoslati lehetıséget a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
törvény 11. § (3) bekezdése biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Papp Áronné 4130 Derecske, Honvéd u. 11. 
2./ Pszichiátriai Betegek és értelmi Fogyatékosok Otthona 4138 Komádi, Iszap tanya 
3./ Körzeti Földhivatal 4100 Berettyóújfalu, Kossuth L. u. 31. 
4./ Irattár 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:     2007. szeptember 20. 
 
 
 
261/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
következı határozatot hozza: 
 

H A T Á R O Z A T 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Szőcs Pálné (4220 Hajdúböszörmény, 
Stromfeld Aurél u. 6. szám alatti lakos) által Szőcs Pálnak a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona bárándi pszichiátriai 
részlege ellátottja személyi térítési díja megállapítása ellen benyújtott fellebbezését elutasítja 
és az ÖH. 1296-1/2007. számú határozatot helybenhagyja. 
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E határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétıl számított 30 napon belül. 
A pert a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ellen kell indítani. 
 

I N D O K O L Á S  
 
Az ÖH. 1296-1/2007. számú határozatban a fenntartó Szőcs Pál (sz.: Debrecen, 1939. március 
29. an.: Koroknai Emma) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és 
Értelmi Fogyatékosok Otthona bárándi pszichiátriai részleg ellátottja személyi térítési díját  
2007. április 24-tıl kezdıdıen havi 73.020 Ft-ban, az intézményi térítési díjjal azonos 
összegben állapította meg. 
 
 
Az ellátott gondnoka Szőcs Pálné (4220 Hajdúböszörmény, Stromfeld A. u. 6. szám alatti 
lakos) a törvényes határidın belül fellebbezéssel élt a személyi térítési díjat megállapító 
határozat ellen. A fellebbezés során az ellátott jelentıs ingatlanvagyonára terhelt jelzálog 
alapítását kifogásolta. Fellebbezésében arra hivatkozott, hogy amióta férje intézetben van, a 
közös tulajdonú ingatlanukra sokat költött annak rossz állapota miatt. Nehéz szociális 
körülményére tekintettel nem tudja vállalni a térítési díj különbözet megfizetését sem.  
 
Az intézményi térítési díj (73.020 Ft) és az ellátott rendszeres jövedelme (53.206 Ft) terhére 
megállapított térítési díj (42.564 Ft) különbözete – 30.456 Ft/hó összeg – nevezett jelentıs 
ingatlanvagyona terhére került megállapításra jelzálog alapításával, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletét képezı iránytábla szerint. 
Az ellátott életkora alapján az ingatlanvagyonra vonatkozóan a jelzálogjog megalapításakor a 
figyelembe vett évek száma 12 év. Az intézményi térítési díj és az ellátott jövedelme terhére 
megállapított térítési díj különbözetének egy éves összege, valamint a figyelembe vett évek 
számának szorzata alapján személyi térítési díj jogcímén a jelzálogjog igény összege a megyei 
önkormányzat javára 4.385.664 Ft. 
Szőcs Pál személyi térítési díja a jogszabályoknak megfelelıen került megállapításra 
rendszeres jövedelme és ingatlanvagyona terhére.  
 
Erre tekintettel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a fellebbezést elutasítja és 
az ÖH. 1296-1/2007. számú határozatot helybenhagyja. 
 
A közgyőlés határozata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 
1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés d) pontján, (3) bekezdés a)-b) pontjain, (4) 
bekezdésén, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 17. § (2) bekezdésén és 2. 
számú mellékletén, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló módosított 12/2004. (VII. 1.) HBMÖK 
rendelet 4. §-án, valamint a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
törvény 11. § (2) bekezdésén alapul. 
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A jogorvoslati lehetıséget a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. 
törvény 11. § (3) bekezdése biztosítja. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Szőcs Pálné 4220 Hajdúböszörmény, Stromfeld A. u. 6. 
2./ Szőcs Pál 4161 Báránd, Hangás dőlı 
3./ Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona 4161 Báránd, Hangás dőlı 
4./ Körzeti Földhivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. pf. 51. 
5./ Irattár 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. szeptember 20. 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
 
 

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

a közgyőlés 2007. szeptember 7-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:  
 
19/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
Az egészségügyi szakellátási feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb ellátása érdekében 
elkészült a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet gazdasági társaság formájában történı 
mőködtetésére vonatkozó szakmai javaslat, melyet a közgyőlés 2007. június 29-ei ülésén 
megtárgyalt és elfogadott. 
 
26/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A hajdúböszörményi Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására vonatkozó határozat megküldésre 
került az intézmény vezetıjének.  
 
27/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatója részére a szükséges intézkedések 
megtétele céljából megküldésre került. 
 
33/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány módosított alapító okirata aláírásra került. A bírósági 
bejegyzés 2007. július 4. napján megtörtént. 
 
65/2007. (III. 30.) MÖK határozat 
A határozatnak megfelelıen a közgyőlés a 228/2007. (VI. 29.) MÖK határozatával jóváhagyta 
az érintett nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak módosítását, melyrıl az 
intézmények vezetıinek tájékoztatása megtörtént. 
 
85/2007. (II. 23.) MÖK határozat 
A pályázat benyújtásának határideje 2007. szeptember 30-ra módosult. 



9. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1113. 

141/2007. (V. 31.) MÖK határozat 
A Megyegazda Kht. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó határozat Szabóné 
Bereczki Gyöngyi könyvvizsgáló részére megküldésre került. A megbízási szerzıdés aláírásra 
került. 
 
145/2007. (V. 31.) MÖK határozat 
A pályázat benyújtásának határideje 2007. szeptember 30-ra módosult. 
 
149/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı okokról, a 
szükséges tennivalókról szóló ÁNTSZ tájékoztató elfogadásáról szóló határozat megküldésre 
került az ÁNTSZ észak-alföldi regionális tisztifıorvosa részére. 
 
150/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A közgyőlési tagok természetbeni juttatásaira vonatkozó szabályozás elkészült, az eszközök 
átadása a közgyőlés tagjai részére folyamatban van. 
 
151/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok pályázatának benyújtása „az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett kiskorúak és utógondozásban részesülı fiatal felnıttek sokirányú társadalmi 
integrációjának elısegítése, áldozattá és elkövetıvé válásuk megelızése” címmel megtörtént. 
 
152/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A határozatnak megfelelıen a mikepércsi Idısek Otthonánál végrehajtott 
létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatási igény benyújtásra került. 
 
153/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A Megyei Etikai Tanácsban a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet fenntartójának 
képviseletével megbízott személy delegálásáról szóló határozat megküldésre került Dr. Tiba 
István delegált és Pásti Gabriella regionális tisztifıorvos részére. 
 
154/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
Lakatos Tibor, a Nagyalföld Alapítvány Kuratóriumi tagjává történı megválasztására 
vonatkozó közgyőlési határozat az érintettek részére megküldésre került. 
 
155/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
Hajdú-Bihar megye kistérségi társulásainak tevékenységérıl szóló tájékoztatót a közgyőlés 
megtárgyalta. A közgyőlés elnöke arra kérte a megye országgyőlési képviselıit, hogy 
nyújtsanak be újabb, a kistérségi törvényt módosító javaslatot az eredeti, a Kormány által is 
támogatott kistérségi struktúra kialakítása érdekében. A közgyőlés elnöke köszönetét fejezte 
ki a kistérségi társulások elnökeinek a közgyőlés munkájának segítése céljából készített 
tájékoztató anyagok összeállításáért. A tájékoztató elfogadásáról szóló határozat megküldésre 
került a megye országgyőlési képviselıi és a kistérségi társulások elnökei részére. 
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156/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A kisebbségi feladatokra biztosított költségvetési forrás felosztásáról szóló határozat a cigány 
és a román területi kisebbségi önkormányzatok részére megküldésre került. A Hajdú-Bihar 
megyében élı kisebbségek életkörülményei fejlesztését célzó pályázati felhívás kiírásra 
került. A Mővelıdési, Sport és Civil kapcsolatok bizottsága a beérkezett pályázatot 
véleményezte, a nyertes pályázóval, az EU Roma Országos Egyesülettel a támogatási 
szerzıdés aláírása megtörtént. 
 
157/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A területi kisebbségi önkormányzatok részére helyiség ingyenes használatáról szóló 
megállapodások aláírásra kerültek. 
 
158/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés a debreceni 6850 hrszú, a valóságban Debrecen, Monti E. 
u. 7. szám alatti ingatlanban, két egységbıl álló kb. 350 m2 alapterülető ingatlanrészt a 
Pedagógusok Szakszervezte Debrecen Városi és Körzeti Bizottsága ingyenes használatába 
adásáról határozott, a szakszervezet részére megküldésre került. A szakszervezet az ajánlatot 
nem fogadta el, ezért a megállapodás aláírására nem került sor. 
 
159/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés Kérdı Zsuzsát a MEGYEGAZDA Kht. Felügyelı 
Bizottsági tagjának megválasztotta, megküldésre került az érintettek részére a szükséges 
intézkedések megtétele céljából. 
 
160/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A határozatnak megfelelıen a MEGYEGAZDA Kht. alapító okiratának módosítása 
megtörtént, a változás a cégbírósági nyilvántartásban átvezetésre került. 
 
161/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A határozat, amely szerint a közgyőlés egyetért a NYÍRÁPO Kht. HAHUSZO Kht-ba történı 
beolvadásával, megküldésre került az érintett társaságok ügyvezetıi részére a szükséges 
intézkedések megtétele céljából. A cégbejegyzési eljárás folyamatban van. 
 
162/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A határozat, amely szerint a közgyőlés egyetért a HAHUSZO Kht. NYÍRÁPO Kht-ba történı 
beolvadásával, megküldésre került az érintett társaságok ügyvezetıi részére a szükséges 
intézkedések megtétele céljából. A cégbejegyzési eljárás folyamatban van. 
 
163/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A határozat, amely szerint a közgyőlés a HAHUSZO Kht. és a NYÍRÁPO Kht. egyesülése 
érdekében határozott a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjáról, az egyesülési eljárás során a 
könyvvizsgálói feladatok ellátásával megbízott könyvvizsgáló személyérıl, illetve az 
egyesüléshez elıírt egyéb okiratok elkészítésérıl, megküldésre került az érintett társaságok 
ügyvezetıi részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. A cégbejegyzési eljárás 
folyamatban van. 
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164/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
HAJDUÁPO Kht-nak a DERMÁK Kht-ba történı beolvadásáról szóló határozat megküldésre 
került az érintett társaságok ügyvezetıi részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
A cégbejegyzési eljárás folyamatban van. 
 
165/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
DERMÁK Kht-nak a HAJDÚÁPO Kht-val történı egyesülésérıl szóló határozat megküldésre 
került az érintett társaságok ügyvezetıi részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
A cégbejegyzési eljárás folyamatban van. 
 
166/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 
A határozat, amely szerint a közgyőlés a DERMÁK Kht. és a HAJDÚÁPO Kht. egyesülése 
érdekében határozott a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjáról, az egyesülési eljárás során a 
könyvvizsgálói feladatok ellátásával megbízott könyvvizsgáló személyérıl, illetve az 
egyesüléshez elıírt egyéb okiratok elkészítésérıl, megküldésre került az érintett társaságok 
ügyvezetıi részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. A cégbejegyzési eljárás 
folyamatban van. 
 
167/2007. (VI. 22.) MÖK határozat  
A határozat, mellyel a közgyőlés elfogadta a DERMÁK Kht. 2006. évi közhasznúsági 
jelentését megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére a szükséges intézkedések 
megtétele céljából. A gazdálkodási adatok az „Önkormányzati Hírek” 8. számában 
közzétételre kerültek. 
 
168/2007. (VI. 22.) MÖK határozat  
A határozat, mellyel a közgyőlés elfogadta a HAJDÚÁPO Kht. 2006. évi közhasznúsági 
jelentését megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére a szükséges intézkedések 
megtétele céljából. A gazdálkodási adatok az „Önkormányzati Hírek” 8. számában 
közzétételre kerültek. 
 
172/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A Kenézy Kórház Kft. alapító okirata a Kft. ügyvezetıje és jogi képviselıje részére 
megküldésre került. 
 
173/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A Megyei Egészségügyi Kft. alapító okirata a Kft. ügyvezetıje és jogi képviselıje részére 
megküldésre került. 
 
174/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A Kenézy Kórház Kft-ben és a Megyei Egészségügyi Kft-ben való ügyvezetıi tisztség 
ellátásához a közgyőlés hozzájárult, az erre vonatkozó közgyőlési határozat Dr. Ónodi-Szőcs 
Zoltán részére megküldésre került. 
 
176/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A közfeladat átadására vonatkozó megállapodás aláírása a Kenézy Kórház Kft-vel megtörtént, 
a megállapodás a kft. jogi képviselıje és ügyvezetıje részére megküldésre került. 
 
177/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A közfeladat átadására vonatkozó megállapodás aláírása a Megyei Egészségügyi Kft-vel 
megtörtént, a megállapodás a kft. jogi képviselıje és ügyvezetıje részére megküldésre került. 
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178/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A vagyonkezelési szerzıdés aláírása a Kenézy Kórház Kft-vel megtörtént, a szerzıdés a kft. 
jogi képviselıje és ügyvezetıje részére megküldésre került. 
 
179/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A vagyonkezelési szerzıdés aláírása a Megyei Egészségügyi Kft-vel megtörtént, a szerzıdés 
a kft. jogi képviselıje és ügyvezetıje részére megküldésre került. 
 
180/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
Az üzemeltetési szerzıdés aláírása a Megyei Egészségügyi Kft-vel megtörtént, a szerzıdés a 
kft. jogi képviselıje és ügyvezetıje részére megküldésre került. 
 
181/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A kórház fıigazgatójának megküldésre került a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi 
társulások létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igényléséhez szükséges közgyőlési nyilatkozat a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók 
továbbfoglalkoztatási lehetıségére vonatkozóan. 
 
182/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatója részére a szükséges intézkedések 
megtétele céljából megküldésre került. 
 
183/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A hajdúszoboszlói Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai 
Szakszolgálatban történı közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésérıl szóló határozat az 
intézmény igazgatójának a szükséges intézkedések céljából megküldésre került. 
 
184/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a hajdúböszörményi Óvoda, Általános és 
Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának 
módosításáról szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatója részére a szükséges 
intézkedések megtétele céljából megküldésre került. 
 
185/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A hajdúböszörményi Óvoda, Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
Pedagógiai Szakszolgálatban történı közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésérıl szóló 
határozat az intézmény igazgatójának a szükséges intézkedések céljából megküldésre került. 
 
186/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a debreceni Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és 
Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési 
határozat az intézmény igazgatója részére a szükséges intézkedések megtétele céljából 
megküldésre került. 
 
187/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A debreceni Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálatban 
történı közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésérıl szóló határozat az intézmény 
igazgatójának a szükséges intézkedések céljából megküldésre került. 
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188/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a komádi Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı 
Központ alapító okiratának módosításáról szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatója 
részére a szükséges intézkedések megtétele céljából megküldésre került. 
 
189/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A komádi Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központban történı közalkalmazotti 
álláshelyek megszüntetésérıl szóló határozat az intézmény igazgatójának a szükséges 
intézkedések céljából megküldésre került. 
 
190/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon 4 
közalkalmazotti álláshelyének 2007. szeptember 1-jétıl történı megszüntetését elrendelı 
határozat megküldésre került az intézmény igazgatójának.  
 
191/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A debreceni Györffy István Középiskolai Kollégium 2 közalkalmazotti álláshelyének 2007. 
szeptember 1-jétıl történı megszüntetését elrendelı határozat megküldésre került az 
intézmény igazgatójának.  
 
192/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet alapító okiratának módosítására vonatkozó 
határozat megküldésre került az intézmény vezetıjének.  
 
193/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Gyógypedagógiai Szakértıi és rehabilitációs Szolgáltató Központja elnevezéső költségvetési 
szerv megszüntetésérıl szóló közgyőlési határozat az intézmény igazgatója részére a 
szükséges intézkedések megtétele céljából megküldésre került. 
 
196/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központ igazgatója magasabb 
vezetıi megbízásának visszavonása az intézmény átszervezésére tekintettel megtörtént. 
 
198/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
Közoktatási megállapodás megkötésére vonatkozó tárgyalás Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával megkezdıdött, a megállapodás tartalmi elemeinek meghatározására a 
2008. évi költségvetés elfogadását követıen kerül sor. 
 
199/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen aláírásra került a kistérségi pedagógiai 
szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló együttmőködési megállapodás módosítása, valamint 
a megyei önkormányzat és a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által kötött pedagógiai 
szakszolgálati feladatok átadásáról szóló megállapodás. Az átadás-átvétel a határozatban 
elıírtak szerint megtörtént. 
 
200/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A Történelmi Emlékhellyé nyilvánítás kezdeményezése iránti kérelem a Nemzeti Kegyeleti és 
Emlékhely Bizottságnak megküldésre került. 
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201/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közmővelıdési Tanácsadó és 
Szolgáltató Intézete 2007. július 31. napján megszüntetésre került. A feladatokat 2007. 
augusztus 1. napjától a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ, 
valamint a MEGYEGAZDA Kht. látja el. 
 
202/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ alapító okiratának 
módosítása az intézmény vezetıjének megküldésre került.  
 
203/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közmővelıdési Tanácsadó és 
Szolgáltató Intézete 2007. július 31. napján történt megszőnése kapcsán a Méliusz Juhász 
Péter Megyei Könyvtár és Információs Központhoz 5 álláshely átcsoportosítása megtörtént, 
az alkalmazottak 2007. augusztus 1. napjával a Megyei Könyvtárban megkezdték 
munkájukat. 
 
204/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága módosított alapító okirata az 
intézményvezetınek megküldésre került.  
 
205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı 
HAHUSZO Kht. valamint a beolvadó NYÍRÁPO Kht. alapítója, az egyesüléssel létrejövı 
közhasznú társaság vagyonmérlegét elfogadta, megküldésre került a társaságok ügyvezetıi 
részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 
206/2007. (VI. 29.) MÖK határozat) 
A határozat, amely szerint a közgyőlés elfogadta az átvevı HAHUSZO Kht. és a beolvadó 
NYÍRÁPO Kht. vonatkozásában az egyesülési szerzıdést és a HAHUSZO Kht. alapító okirat 
módosítását, megküldésre került a társaságok ügyvezetıi részére tájékoztatás céljából. Az 
egyesülési szerzıdés aláírása megtörtént. 
 
207/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a közgyőlés elfogadta a HAHUSZO Kht. mint átvevı és a 
NYÍRÁPO Kht. mint beolvadó közhasznú társaság jogutódja alapító okiratát, megküldésre 
került a társaságok ügyvezetıi részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 
208/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozat, amely szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı 
DERMÁK Kht., valamint a beolvadó HAJDÚÁPO Kht. alapítója, az egyesüléssel létrejövı 
közhasznú társaság vagyonmérlegét elfogadta, megküldésre került a társaságok ügyvezetıi 
részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 
209/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a közgyőlés elfogadta az átvevı DERMÁK Kht. és a beolvadó 
HAJDÚÁPO Kht. vonatkozásában az egyesülési szerzıdést és a DERMÁK Kht. alapító okirat 
módosítását, megküldésre került a társaságok ügyvezetıi részére tájékoztatás céljából. Az 
egyesülési szerzıdés aláírása megtörtént. 
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210/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a közgyőlés elfogadta a DERMÁK Kht. mint átvevı és a 
HAJDÚÁPO Kht. mint beolvadó közhasznú társaság jogutódja alapító okiratát, megküldésre 
került a társaságok ügyvezetıi részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 
211/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Sarkadi Zsoltot, 
a HAJDÚÁPO Kht. ügyvezetıjét visszahívja és ezzel egyidejőleg munkaviszonyát 2007. 
július 20. napjával megszünteti, megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére a 
szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 
212/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Budai Adolfnét, 
a NYÍRÁPO Kht. ügyvezetıjét visszahívja és ezzel egyidejőleg munkaviszonyát 2007. július 
20. napjával megszünteti, megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére a szükséges 
intézkedések megtétele céljából. 
 
213/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a HAJDÚÁPO 
Kht. felügyelı bizottságát 2007. július 20. napjával visszahívja, megküldésre került a társaság 
ügyvezetıje részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 
214/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, a NYÍRÁPO 
Kht. felügyelı bizottságát 2007. július 20. napjával visszahívja, megküldésre került a társaság 
ügyvezetıje részére a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 
215/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona 
és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézeténél (Balmazújváros-Nagyhát) egy ütemben 
végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el, a szükséges munkáltatói intézkedések 
végrehajtása céljából átadásra került az intézmény igazgatójának. 
 
216/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai 
Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthonánál (Báránd) egy ütemben végrehajtandó 
létszámcsökkentést rendel el, a szükséges munkáltatói intézkedések végrehajtása céljából 
átadásra került az intézmény igazgatójának. 
 
217/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek 
Otthonánál (Mikepércs) egy ütemben végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el, a szükséges 
munkáltatói intézkedések végrehajtása céljából átadásra került az intézmény igazgatójának. 
 
218/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat, amely szerint a közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok 
Otthonánál (Komádi) összesen 3 álláshely megszőnését eredményezı létszámcsökkentést 
rendel el, a szükséges munkáltatói intézkedések végrehajtása céljából átadásra került az 
intézmény vezetıjének. 
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219/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapító okiratának módosítására vonatkozó határozat 
megküldésre került az intézmény vezetıjének. 
 
221/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A határozat végrehajtása, amely szerint a közgyőlés egyetért azzal, hogy a megyei 
önkormányzat tulajdonában lévı, Ebes Sarkadi tanya ingatlanban, családok átmeneti otthona 
kialakításának és mőködtetésének lehetısége megvizsgálásra kerüljön, folyamatban van. 
Ennek eredményeként szeptember végére készül el a tervezett intézmény szakmai programja 
és a beindításhoz szükséges költségvetési terv. 
 
223/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságánál elrendelt létszámcsökkentés végrehajtásra 
került. 
 
224/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
Az Állami Számvevıszéknek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2004-2006. évekre 
vonatkozó pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenırzése során - a számvevıszéki 
jelentésben - megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében szükséges részletes 
intézkedési terv elkészült. 
 
225/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A közgyőlés 2007. évi üléstervében a módosítások átvezetésre kerültek. 
 
226/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
Az INNOHÍD Zrt. alapszabályának módosítása megtörtént, mely a cégbíróságra benyújtásra 
került. 
 
227/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A 2007/2008-as tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis 
(tanulószobai) és kollégiumi csoportok számát meghatározásáról szóló határozat a nevelési-
oktatási intézmények vezetıinek megküldésre került. 
A fenntartói kérelem az Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága részére megküldésre került. Az Oktatási Hivatal az 
engedélyt megadta. 
 
228/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjai módosításának elfogadásáról szóló 
határozat az intézmények igazgatói részére megküldésre került. 
 
229/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozat megküldésre került a megyei közoktatási fejlesztési terv módosításában érintett 
nevelési-oktatási intézményeket fenntartó alapítványok („Jó Ritmus” Mővészeti Nevelésért 
Alapítvány, továbbá az „Igazgyöngy” Alapítvány) kuratóriumi elnökeinek. 
 
230/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A 2006. évi országos mérések keretében elvégzett kompetencia mérések eredményeirıl 
készült tájékoztató elfogadásáról szóló határozat megküldésre került az országos mérésekben 
részt vevı biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon, 
valamint a debreceni Kós Károly Szakképzı Iskola, és Diákotthon igazgatójának. 
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231/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A Segítséggel Élık Alapítványával megkötött ellátási szerzıdés módosítása aláírásra került. 
 
232/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A Karacs Ferenc Múzeum textilgyőjteményének védelmét, biztonságos tárolását segítı 
textilszekrény készítésére vonatkozó, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
pályázatának benyújtása, illetve a pályázat önrészének átutalása megtörtént. 
 
233/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A a Déri Múzeum egyiptomi és keleti győjteménye korszerő tárolását biztosító anyagok 
beszerzésére vonatkozó, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága pályázatának 
benyújtása, illetve a pályázat önrészének átutalása megtörtént. 
 
234/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
Az összeszerelhetı textiltároló szekrény és savmentes csomagolóanyag, fátyolfólia 
beszerzésére vonatkozó, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága pályázatának 
benyújtása, illetve a pályázat önrészének átutalása megtörtént. 
 
235/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A Bocskai Múzeum számára klímaberendezés vásárlására vonatkozó, Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatósága pályázatának benyújtása, illetve a pályázat önrészének átutalása 
megtörtént. 
 
236/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint a megyei önkormányzat tulajdonában lévı Debrecen, Piac u. 
11/A. szám alatt lévı ingatlan értékesítésre került Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére. A vételár kifizetését követıen az ingatlan birtokbaadása megtörtént. 
 
237/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával a 
hajdúszoboszlói 3337/13 hrsz-ú, a valóságban Hajdúszoboszló, Debreceni útfél mellett 
található, 6846 m2 alapterülető, ipartelep megnevezéső belterületi ingatlan tulajdonjogának 
átadására vonatkozó megállapodás megkötésérıl döntött, megküldésre került Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata részére, a megállapodás aláírása megtörtént, a tulajdonjog bejegyzése 
folyamatban van.  
 

II. 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 341/2005. (XI. 25.) MÖK határozatával 
döntött az elektronikus ügyintézés bevezetése érdekében szükséges intézkedésekrıl. A 
közgyőlés a feladat végrehajtására megállapított határidıt a 16/2007. (II. 23.) MÖK 
határozatban 2007. július 1. napjára módosította.  
A bevezetéshez szükséges technikai feltételek teljes körően még továbbra sem állnak 
rendelkezésre, tekintettel arra, hogy az alkalmazandó program tesztelése, továbbfejlesztése 
folyamatban van.  
Erre figyelemmel javasolom, hogy a bevezetés határidejének módosításával a nyomtatványok, 
őrlapok, adatlapok on-line úton történı kitöltését a megyei önkormányzat 2007. december 31. 
napjától biztosítsa. 
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III. 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 94/2007. (IV. 19.) MÖK határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatának megfelelıen a jelentés melléklete szerint tájékoztatom a 
közgyőlést az éves közbeszerzési terv kiegészítésérıl. 
 
 
 
Debrecen, 2007. augusztus 30. 
 
 
 
          Rácz Róbert 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervének kiegészítése 
 
 
 

Közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 
(Nettó, 
eFt) 

CPV 
hivatkozási 

szám 
Választott eljárás 

A 
közbeszerzés 

tárgya 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett idıpontja 
Megjegyzés 

A Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. sz. alatti 
ingatlan 3 x 8 férıhelyes speciális 
lakásotthonaiban a kazánok és a belsı 
ajtók cseréjének kivitelezési munkálatai.  7.000 

45300000-0 
45400000-1 

egyszerő 
építési 

beruházás 
2007. augusztus  

Az ÖH: 519-41/2006. számú, 2006. augusztus 1. napján 
létrejött vállalkozási szerzıdéstıl Vállalkozó nem megfelelı 
teljesítése miatt Megrendelı az ÖH: 285-21/2007. számú, 2007. 
július 23. napján azonnali hatállyal elállt. Fentiekre való 
tekintettel új közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. 
A fedezetet a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetési 
rendelete tartalmazza. 

 
 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendelet 4. számú melléklet 3. pontja, valamint a közbeszerzési szabályzatról szóló 94/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 9.1. 
pontja alapján a megyei közgyőlés elnöke a közbeszerzési terv kiegészítését jóváhagyta. 
 
 


