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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
165-194/2011. (VI. 24.) MÖK határozatai 

 
 
165/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése 
alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
30/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 53/2011. (III. 25.) MÖK határozat,62/2011. (III. 25.) MÖK 
határozat, 85/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 87/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 96/2011. 
(IV. 29.) MÖK határozat, 111/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 118/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat, 127/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 128/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 129/2011. 
(V. 27.) MÖK határozat, 130/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 132/2011. (V. 27.) MÖK 
határozat, 133/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 134/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 135/2011. 
(V. 27.) MÖK határozat, 136/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 137/2011. (V. 27.) MÖK 
határozat, 138/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 139/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 140/2011. 
(V. 27.) MÖK határozat, 141/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 142/2011. (V. 27.) MÖK 
határozat, 143/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 144/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 145/2011. 
(V. 27.) MÖK határozat, 146/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 147/2011. (V. 27.) MÖK 
határozat, 148/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 150/2011. 
(V. 27.) MÖK határozat, 152/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 153/2011. (V. 27.) MÖK 
határozat, 154/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 155/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 156/2011. 
(V. 27.) MÖK határozat, 157/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 158/2011. (V. 27.) MÖK 
határozat, 159/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 160/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 161/2011. 
(V. 27.) MÖK határozat, 162/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 164/2011. (V. 27.) MÖK 
határozat. 
 
Végrehajtásért felelős:  Dr. Györgyi Zoltán, megyei főjegyző 
Határidő:    2011. június 24.  
 
 
 
166/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. június 24-ei ülése napirendjét a 
következők szerint fogadja el: 
 
1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 

módosítására, valamint költségvetést és ingatlanokat érintő döntésekre 
 
2. Előterjesztés az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2010. évi konszolidált 

beszámolójának elfogadására, valamint egészségügyi feladatellátást érintő döntésre 
 
3. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megszüntetésére 
 
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010. évi 

beszámolójának elfogadására és mérlegének megállapítására 
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5. Előterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására  
 
6. Előterjesztés a megyei önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben a 

2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, óvodai, napközis 
(tanulószobai) és kollégiumi csoportok számának meghatározására 
 

7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 
pedagógiai programjának módosítására 

 
8. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési 

koncepciója felülvizsgálatának elfogadására, valamint ellátási szerződés módosítására 
 
9. Előterjesztés intézményeket érintő döntésekre 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:    2011. június 24.  
 
 
 
167/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a következő 
alapítványnak biztosít támogatást: 
 

 Az alapítvány neve Támogatási 
összeg (Ft) Támogatási cél Támogatás 

fedezete 

1.  
„Kézenfogva 

Testvéreinkkel” 
Sárrétudvari Alapítvány  

50.000 

"Nemzeti összefogás 
emlékére" emlékkő és 

országzászló 
elhelyezése kulturális 

programmal 

Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság 

kerete 

2.  Fehér Bot Alapítvány 50 000 

Parlamenti kirándulás 
szervezése az 

alapítvány ügyfelei 
részére 

Szociális Bizottság 
kerete 

 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. július 8. 
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168/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat tulajdonában álló, 
a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Tímár u. 
19. szám alatt található, 1113 m2 alapterületű, irodaház megnevezésű ingatlan értékesítésére 
kétfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a következők szerint: 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9739. hrsz. alatt 
felvett, a valóságban Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt található, 1113 m2 alapterületű, 
irodaház megnevezésű ingatlan értékesítésére.  
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez 
zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Tímár utca ingatlanvétel” megjelöléssel. 
 
A pályázat beérkezési határideje: 2011. augusztus 23. (kedd) 10.00 óra. 
A pályázati kötöttség minimális időtartama: 60 nap. 
 
A pályázati eljáráson történő részvételre az jogosult, aki átveszi a pályázati dokumentációt, 
valamint 5.000.000 Ft, azaz ötmillió Ft pályázati biztosítékot a kiíró CIB Bank Zrt-nél 
vezetett 10700141-27410701-51100005 számú bankszámlájára átutal. Az átutalásról szóló 
bizonylat másolatát a pályázathoz mellékelni kell. A nyertes pályázó esetén a pályázati 
biztosíték a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé – foglalóvá – alakul át, az az ingatlan 
vételárába beszámításra kerül. A többi pályázó részére a kiíró a pályázati biztosítékot a 
pályázati eljárás lezárását követően 8 napon belül visszautalja. 
 
Bírálati szempont az ajánlott vételár. A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követően 
második fordulót bonyolít le, melynek során minden pályázóval tárgyal.  
Az ingatlan egy részét határozatlan időre kötött bérleti szerződések alapján bérlők használják, 
melyek értékesítés esetén felmondhatók. 
 
A pályázat kiírója a második forduló előtt lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 
 
A pályázatok elbírálása: az ingatlan forgalmi értéke alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § j) pontja alapján a megyei közgyűlés dönt az ingatlan 
adásvételéről. 
 
Az ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába 
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése szerint Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg. 
Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  
 
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjéről szóló 13/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet szabályai az irányadók, mely megtalálható a megyei 
önkormányzat www.hbmo.hu honlapján. 
 

http://www.hbmo.hu/
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:  
− a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 
− az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, 
− a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, 
− a pályázati kötöttségre vonatkozóan. 

 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás, valamint a pályázati dokumentáció ingyenesen a 
felhívás megjelenésének napjától a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Közgazdasági Főosztályától (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. régi épület II. emelet 204. szoba, 
tel.: 52/507-558) kérhető, illetve vehető át munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között. 
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás 
folyamatos közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 27., a felhívás közzétételére 
    2011. szeptember 16., az ajánlatok elbírálására 
 
 
 
169/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet 5. § m) pontja alapján - a hajdúszoboszlói 4948 hrsz-ú 8073 m2, és a 
4949 hrsz-ú 483 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban 
Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105. szám alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozó - a 
137/2011. (V. 27.) MÖK határozattal kiírt pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.  
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat tulajdonában 
álló, a hajdúszoboszlói 4948 hrsz-ú 8073 m2, és a 4949 hrsz-ú 483 m2 területű, „beépítetlen 
terület” megnevezésű, a valóságban Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105. szám alatti ingatlanok 
értékesítésére kétfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a következők szerint: 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a hajdúszoboszlói 4948 hrsz-ú 8073 m2, és a 4949 hrsz-
ú 483 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű, a valóságban Hajdúszoboszló, Hőforrás 
u. 105. szám alatti ingatlanok értékesítésére.  
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez 
zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Hajdúszoboszlói ingatlanvétel” megjelöléssel. 
 
A pályázat beérkezési határideje: 2011. augusztus 23. (kedd) 10.00 óra. 
A pályázati kötöttség minimális időtartama: 60 nap. 
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A pályázati eljáráson történő részvételre az jogosult, aki 5.000.000 Ft, azaz ötmillió Ft 
pályázati biztosítékot a kiíró CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700141-27410701-51100005 számú 
bankszámlájára átutal. Az átutalásról szóló bizonylat másolatát a pályázathoz mellékelni kell. 
A nyertes pályázó esetén a pályázati biztosíték a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé – 
foglalóvá – alakul át, az az ingatlan vételárába beszámításra kerül. A többi pályázó részére a 
kiíró a pályázati biztosítékot a pályázati eljárás lezárását követően 8 napon belül visszautalja. 
 
Bírálati szempont az ajánlott vételár oly módon, hogy az ingatlanokra csak együttesen tehető 
ajánlat. A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követően második fordulót bonyolít le, 
melynek során minden pályázóval tárgyal.  
 
A pályázat kiírója a második forduló előtt lehetőséget biztosít hiánypótlásra. 
 
A pályázatok elbírálása: az ingatlanok forgalmi értéke alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § j) pontja alapján a megyei közgyűlés dönt az ingatlanok 
adásvételéről. 
 
Az ingatlanokra az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése szerint 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg. 
Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  
 
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjéről szóló 13/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet szabályai az irányadók, mely megtalálható a megyei 
önkormányzat www.hbmo.hu honlapján. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:  

− a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 
− az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, 
− a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, 
− a pályázati kötöttségre vonatkozóan. 

 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Közgazdasági Főosztályától (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. régi épület II. emelet 204. szoba, 
tel.: 52/507-558) kérhető. 
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás 
folyamatos közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 27., a felhívás közzétételére 
    2011. szeptember 16., az ajánlatok elbírálására 
 
 

http://www.hbmo.hu/
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170/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a megyei 
önkormányzat résztulajdonában álló fonyódligeti 10084 hrsz-ú, Fonyódliget, Niklai u. 4. szám 
alatti 505 m2 területű üdülő ingatlant a tulajdonos önkormányzatok üzemeltessék Polgár 
Város Önkormányzata gesztorságával. 
A közgyűlés az ingatlan 2011. évi üzemeltetésére a megyei önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének az önkormányzat hivatala dologi kiadásai előirányzat terhére 300.000,-Ft-ot 
biztosít. 
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az üzemeltetésre vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
171/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a CIB Bank Zrt., mint a „Hajdú-Bihar 
2028 Kötvény” tulajdonosa 2011. június 1-ei keltezésű kötvény-visszavásároltatási 
szándékára tekintettel – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 174. §-a alapján – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény rendelkezéseire – a következő döntéseket hozza: 
 
- Egyetért azzal, hogy 2011. október 1. napjától kezdődően számlavezetési tevékenység 

ellátására és folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás kerüljön 
lefolytatásra. 

- Az intézmények működőképességének megőrzése érdekében indokoltnak és 
szükségesnek tartja a folyószámla hitelkeret módosítását, erre figyelemmel az 1,2 Mrd Ft 
összegű hitelkeretét 2 Mrd Ft-ra emeli. 

- Kezdeményezi a kötvény refinanszírozási konstrukció kidolgozása és megvalósítása 
céljából 4 Mrd forint összegben forint vagy más deviza alapú kötvény kibocsátására, 
és/vagy hosszú lejáratú hitel felvételére irányuló eljárás lefolytatását. 

 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét: 
 
- a számlavezető pénzintézet kiválasztására és az ahhoz kapcsolódó folyószámlahitel-keret 

beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások lefolytatására, 
- a forint vagy más deviza alapú kötvény kibocsátására, és/vagy hosszú lejáratú hitel 

felvételére irányuló eljárás lefolytatására, 
- szükség esetén ingatlan fedezetről való tárgyalásra. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a döntési javaslat közgyűlés elé terjesztésére. 
 
Végrehajtásért felelős:  Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő: 2011. augusztus 31., a számlavezetésre és folyószámla hitelkeret 

biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére 
2011. november 30. a kötvény refinanszírozásához szükséges 
fedezet biztosítására irányuló eljárás lefolytatására 
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172/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a „Hajdú-
Bihar 2028” kötvény kibocsátásból származó ideiglenesen szabad pénzeszközöket a 
közgyűlés elnöke a megyei önkormányzat számára fedezett opciós devizaügyleteket 
tartalmazó betéti konstrukcióba fektesse be.  
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a Magyarországi Volksbank Zrt. pénzintézetnél 
megvalósuló befektetéshez szükséges szerződés(ek) aláírására, valamint az ezekhez 
kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. augusztus 30. 
 
 
 
173/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2011. évi szakmai támogatásáról szóló 28/2011. 
(VI. 1.) NEFMI rendelet alapján, a fenntartásában lévő Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága vidéki szervezeti egységeként működő Bocskai István Múzeumban a 
„Szoboszló öröksége Föld – kard – víz” című kiállítás és egyéb fejlesztések megvalósítása 
céljából, melyhez a következők szerint biztosít támogatást:  
 
A pályázat összköltsége: 66 593 374 Ft. 
A megyei önkormányzat által 
biztosítandó saját erő: 6 659 337 Ft. 

Pályázati támogatás: 59 934 037 Ft. 
 
A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerőt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet pályázatok saját forrása előirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyűlés a pályázattal kapcsolatosan megállapítja, hogy a fejlesztések megvalósulása nem 
járhat létszámbővítéssel és az önkormányzati támogatás növelésével. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke  
    Lakner Lajos igazgató 
Határidő:   2011. június 27. 
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174/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet a regionális, 
területi közoktatási szakmai fejlesztéseket és az azokat támogató szolgáltatásokat szervező 
támogató hálózat működtetésére pályázatot nyújtson be a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében a „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás" című pályázatra 
(TÁMOP-3.2.2-11/2) a következők szerint: 
 
A pályázat összköltsége: 600 000 000 Ft. 
A megyei önkormányzat által 
biztosítandó saját erő: 0 Ft. 

Pályázati támogatás: 600 000 000 Ft. 
 
A megyei önkormányzat a pályázathoz nem biztosít önerőt, illetve a pályázat intézmény általi 
finanszírozása nem történhet a működési kiadások terhére. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet igazgatója részére történő 
megküldéséről. 
 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor a megyei közgyűlés elnöke 
    Őri Józsefné igazgató 
Határidő:   2011. augusztus 1. 
 
 
 
175/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 231. § (2) bekezdés e) pontja alapján – a határozat 
mellékleteként - elfogadja az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2010. évi 
konszolidált beszámolóját 18 316 071 E Ft eszköz és forrás oldallal, -47 489 E Ft mérleg 
szerinti eredménnyel. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 
közgyűlésén a részvényesi döntés képviseletére. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Holding Zrt. igazgatósági elnökét 
tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 24.  
 
 
A határozat mellékletei az önkormányzati hírek mellékletét képezik. 
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176/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének b) pontjában kötelező feladataként 
meghatározott, egészségügyi szakellátás magas színvonalon történő, hatékony biztosítása 
érdekében egyetért Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának azon szándékával, 
miszerint: 
- Debrecen város lakosságának egészségügyi járóbeteg-szakellátását – a Debreceni Egyetem 

Orvos- és Egészségtudományi Centrumával (DEOEC) együttműködve – az 
Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. tagvállalataként működő Egészségügyi 
Járóbeteg Központ Szolgáltató Nkft. útján kívánja biztosítani, mellyel összefüggésben 

- a jelenlegi ellátási területek módosítását kezdeményezi. 
 
A közgyűlés a fenti cél megvalósításával összefüggésben: 
- felkéri a megyei önkormányzat 50 %-os tulajdonában álló Önkormányzati Egészségügyi 

Holding Zrt. Igazgatóságát, hogy az egészségügyi szolgáltatók és a feladatellátásban 
érintettek közreműködésével dolgozza ki a megye lakossága egészségügyi ellátásának az 
alapellátáson kívüli szervezését, illetve az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
betegirányítás programját, 

- kinyilvánítja azon szándékát, miszerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, 
a Debreceni Egyetemmel, illetve a Kormánnyal együttműködésben kívánja Hajdú-Bihar 
megye egészségügyi ellátásának integrációját megvalósítani,  

- felhatalmazza elnökét, hogy az érintettekkel tárgyalásokat kezdeményezzen, a tárgyalások 
során a megye lakossága, valamint az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság érdekeit képviselve járjon el. 

 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ellátási területek módosítására irányuló tárgyalásokon a 
határozatban foglaltak szerint képviselje a megyei önkormányzatot. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   aktualitás szerint 
 
 
 
177/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló módosított 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a 
megyei önkormányzat és a FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai Szolgáltató Kft. 
között kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételére létrejött Közszolgáltatási 
Szerződést, annak 7. pontja alapján 2011. június 30. napjával 2011. december 31. napjára 
felmondja. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a szerződés felmondásával összefüggő intézkedéseket tegye 
meg, valamint a közszolgáltatás további ellátására vonatkozó javaslatát terjessze elő a 
közgyűlés 2011. szeptemberi ülésén. 
 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 30. a felmondásra  
    2011. szeptember 16. az előterjesztésre 
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178/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hajdú-Bihar Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány - a közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi 
CLVI. törvény 19. §-a szerinti - 2010. évi közhasznúsági jelentését az alapító okirat  
III. fejezet 11. g) pontja alapján tudomásul veszi.  
 
2. A közgyűlés az alapítvány 2010. évi beszámolóját 1 012 443 e Ft eszköz- és forrásoldallal, 
és 7 369 e Ft eredménnyel veszi tudomásul az alapító okirat III. fejezet 11. g) pontja alapján. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az alapítvány kuratóriumának elnökét 
tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. július 4. 
 
 
 
179/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nádudvar 
Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási intézmény 
átszervezésével összefüggő tervezett fenntartói intézkedéséről a következő szakvéleményt 
alakítja ki: 
• Az Önkormányzat az Ady Endre Általános Művelődési Központban működő alapfokú 

művészetoktatási intézményegységet a Kövy Sándor Általános Iskolába kívánja integrálni, 
és azt többcélú közoktatási intézményként működtetni. 

 
• A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértői 

vélemény szerint a tervezett átszervezés az iskolahasználóknak (a tanulóknak, a 
nevelőknek, a szülőknek) nem jelent aránytalan terhet és nem okoz hátrányos 
megkülönböztetést, mivel a változás a tanulóknak nyújtott szolgáltatások körét, a képzési 
kínálatot és az ellátás módját nem érinti. A tanulók továbbra is a korábbi színvonalon 
juthatnak a szolgáltatásokhoz. 

 
Az Önkormányzat fenntartói intézkedése költséghatékonyabb feladatellátást, gazdaságosabb 
intézményműködtetést tesz lehetővé, emellett a pedagógiai-szakmai munka feltételei továbbra 
is megfelelő színvonalon biztosíthatók, a nevelő-oktató munka eddigi értékei megőrizhetők. 
 
Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedése összhangban van a megyei 
közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. július 1. 
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180/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási 
intézmények átszervezésével összefüggő tervezett fenntartói intézkedéséről a következő 
szakvéleményt alakítja ki: 
• Az Önkormányzat egyes közoktatási intézményei alapító okiratának - a közoktatási 

törvény 37. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott, az intézménybe felvehető 
maximális gyermek és tanulólétszám - módosítását tervezi. A tervezett intézkedés  
31 óvodát és 2 óvodai tagintézményt, 10 általános iskolát, valamint 6 középfokú 
közoktatási intézményt érint. 

• A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértői 
vélemények szerint az Önkormányzat az óvodák alapító okiratainak módosításakor 
teljesítette a törvényi előírásokat és törekedett a jobb intézményi kapacitások 
kihasználására, az általános iskolai átszervezéseknél továbbra is biztosított a megfelelő 
színvonalon történő nevelés-oktatás, a tervezett intézkedés a tanulóknak, a szülőknek 
aránytalan terhet nem jelent, a középfokú közoktatási intézmények alapító okiratai a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek. 

 
Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedése összhangban van a megyei 
közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. július 1. 
 
 
 
181/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglaltak alapján a következők szerint határozza meg a fenntartásában működő nevelési-
oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, 
óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számát, továbbá a közoktatási 
törvény 3. számú mellékletében megállapított osztály, csoport átlaglétszámok és maximális 
létszámok figyelembevételével, valamint a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdésében 
foglaltak szerint engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól, illetve a maximális 
létszámtól való eltérést: 
 
Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon, Hajdúböszörmény 
 
a.)  
Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók részére indítandó csoportok, osztályok 
száma: 
- óvoda: 1 csoport, 
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- általános iskola: 1-2. évfolyam: 1 osztály, 
3-4. évfolyam: 1 osztály, 
5. évfolyam: 1 osztály, 
6. évfolyam: 1 osztály, 
7. évfolyam:  1 osztály, 
8. évfolyam:  1 osztály, 
összesen:  6 osztály. 

 
Előkészítő szakiskola: 9. évfolyam:  1 osztály, 

10. évfolyam:  1 osztály, 
összesen:  2 osztály. 

  
Készségfejlesztő 
speciális szakiskola: 

11. évfolyam:  1 osztály, 
12. évfolyam:  1 osztály, 
összesen:  2 osztály. 

  
Autista tagozat gyermekei, tanulói részére indítandó csoportok, osztályok száma: 
- óvoda: 1 csoport, 
- általános iskola: 1-8. évfolyam 

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

- kollégiumi 
csoportok száma: 

 
8. 

 
 
b.) A közgyűlés engedélyezi az intézmény középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelését-
oktatását ellátó 1. és 2.; a 3. és 4. évfolyam osztályainak összevonását, az autista tagozata 1. 
és 2.; valamint a 2., 3., 4. és 5.; továbbá 6., 7. és 8. évfolyam osztályainak összevonását a 
2011/2012. tanévben.  
 
 
A közgyűlés a közoktatási törvény 3. számú melléklete II. részének 7. pontjában foglaltak 
alapján a 2011/2012. tanévben engedélyezi a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 
nevelését-oktatását ellátó 1. és 2. évfolyam osztályában, valamint az autista tagozat 1. és 2. 
évfolyam osztályában a maximális tanulólétszámának 20%-kal történő emelését. 
 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, 
    a nevelési-oktatási intézmények igazgatói 
Határidő:   2011. június 30. 
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182/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglaltak alapján a következők szerint határozza meg a fenntartásában működő nevelési-
oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, 
óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számát, továbbá a közoktatási 
törvény 3. számú mellékletében megállapított osztály, csoport átlaglétszámok és maximális 
létszámok figyelembevételével, valamint a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdésében 
foglaltak szerint engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól, illetve a maximális 
létszámtól való eltérést: 
 
Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
Hajdúszoboszló 
 
a.)  
Általános iskola 1-8. évfolyamán enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére indítandó 
osztályok száma: 
 1-2. évfolyam: 1 osztály, 

3-4. évfolyam: 1 osztály, 
5. évfolyam: 1 osztály, 
6. évfolyam: 1 osztály, 
6-7. évfolyam: 1 osztály, 
8. évfolyam:  1 osztály, 
összesen: 6 osztály. 

  
Előkészítő szakiskola: 9. évfolyam: 3 osztály,  

10. évfolyam: 2 osztály, 
összesen: 5 osztály. 

  
Logopédiai tagozaton (súlyos beszédfogyatékos tanulók számára) indítandó osztályok 
száma 1-4. évfolyamon: 
 1-2. évfolyam: 1 osztály, 

3-4. évfolyam: 1 osztály, 
összesen: 2 osztály. 

  
Kollégiumi csoportok 
száma: 

 
2. 

  
Napközis csoportok 
száma: 

 
9. 

 
b.) A közgyűlés engedélyezi az intézmény enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését-
oktatását ellátó 1. és 2. évfolyam; a 3. és 4. évfolyam; a 6. és 7. évfolyam osztályainak 
összevonását, továbbá a logopédiai tagozata 1. és 2., valamint 3. és 4. évfolyam osztályainak 
összevonását a 2011/2012. tanévben.  
A közgyűlés a közoktatási törvény 3. számú melléklete II. részének 7. pontjában foglaltak 
alapján a 2011/2012. tanévben engedélyezi az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését-
oktatását ellátó 1. és 2. évfolyam osztályában a maximális tanulólétszámának 20%-kal történő 
emelését. 
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c.) A közgyűlés a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése alapján engedélyezi az intézmény 
logopédiai tagozata 1-4. évfolyamán, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését-oktatását 
ellátó iskolai intézményegység 3. és 4. évfolyamán, valamint az előkészítő szakiskola 9-10. 
évfolyamán induló osztályokban az átlaglétszámhoz képest alacsonyabb létszámú osztályok 
indítását a 2011/2012. tanévben.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, 
    a nevelési-oktatási intézmények igazgatói 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
183/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglaltak alapján a következők szerint határozza meg a fenntartásában működő nevelési-
oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, 
óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számát, továbbá a közoktatási 
törvény 3. számú mellékletében megállapított osztály, csoport átlaglétszámok és maximális 
létszámok figyelembevételével, valamint a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdésében 
foglaltak szerint engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól, illetve a maximális 
létszámtól való eltérést: 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium, Debrecen 
 
a.) 
• Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység 
Általános iskolai tanulók részére indítandó osztályok száma 1-8. évfolyamon: 
 1. évfolyam: 2 osztály, 

3. évfolyam: 1 osztály, 
4. évfolyam: 2 osztály, 
5. évfolyam: 1 osztály, 
6. évfolyam: 1 osztály, 
7. évfolyam: 1 osztály, 
8. évfolyam: 1 osztály, 
összesen: 9 osztály. 

  
Napközis csoportok 
száma: 

 
3. 

 
• Györffy István Kollégium intézményegység 
Postakert u. 7. szám alatti feladat-ellátási helyen: 
 12 kollégiumi csoport. 
  
Lóverseny u. 3. szám alatti feladat-ellátási helyen: 
 1-8. évfolyamon 4 kollégiumi csoport,  

9-12. évfolyamon 4 kollégiumi csoport. 
 



452. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/10. szám 

 
b.) A közgyűlés a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése alapján engedélyezi az intézmény 
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola intézményegység érzékszervi fogyatékos tanulók 
nevelését-oktatását ellátó 5. évfolyam és a 6. évfolyam osztályaiban az átlaglétszámhoz képest 
alacsonyabb létszámú osztályok indítását a 2011/2012. tanévben.  
 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, 
    a nevelési-oktatási intézmények igazgatói 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
184/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés c) pontjában 
foglaltak alapján a következők szerint határozza meg a fenntartásában működő nevelési-
oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, 
óvodai, napközis (tanulószobai) és kollégiumi csoportok számát, továbbá a közoktatási 
törvény 3. számú mellékletében megállapított osztály, csoport átlaglétszámok és maximális 
létszámok figyelembevételével, valamint a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdésében 
foglaltak szerint engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól, illetve a maximális 
létszámtól való eltérést: 
 
 
Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen 
 
a.) 
Nappali rendszerű iskolai oktatás keretében indítandó osztályok száma: 
 párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzés 9-12. 

évfolyamon, évfolyamonként 2-2 osztály,  
összesen: 8 osztály, 

 művészeti szakközépiskolában szakmai elméleti és szakmai 
gyakorlati képzés a 9-12. évfolyamon, évfolyamonként 2-2 
osztály,  
összesen: 8 osztály, 18 tanulócsoport, 

 művészeti szakközépiskolában szakmai elméleti és szakmai 
gyakorlati képzés a 13. évfolyamon 2 osztály, 4 tanulócsoport. 

  
Kollégiumi csoportok 
száma: 

 
3. 

 
b.) A közgyűlés engedélyezi, hogy a 2011/2012-es tanévben az intézmény 9. A., 9. B. és a 10. 
B. osztálya maximális tanulólétszámának, valamint 11. A. osztály szakmai csoportjainál és 
11. B. osztály alkalmazott grafikus szakmájú csoportjánál a 10%-os tanulólétszám emelését. 
Engedélyezi továbbá a 9. B., 10. B., 12. B. osztályok szakmai csoportjai, valamint a 11. B. 
osztály mozgóképi animációkészítő szakmai csoportjánál a művészeti szakmai gyakorlati 
képzés maximális csoportlétszámának 20%-kal történő emelését.  
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A közoktatási törvény 3. számú melléklete II. részének 8. pontjai alapján a 7. pontban 
engedélyezett 20%-os túllépés további 10%-kal túlléphető. Ez alapján a közgyűlés 
engedélyezi művészeti szakmai gyakorlati képzés maximális csoportlétszámának további 
10%-kal történő emelését 10. A osztály ötvös-aranyműves csoportjánál. 
 
c.) A közgyűlés a közoktatási törvény 118. § (6) bekezdése alapján engedélyezi az intézmény 
13. A. és 13. B. osztályaiban, valamint a 12. A. osztály textilrajzoló és modelltervező 
asszisztens szakmájú csoportban a közoktatási törvény 3. számú melléklete I. részében 
meghatározott átlaglétszámhoz képest alacsonyabb létszámú osztály, csoport indítását a 
2011/2012. tanévben.  
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, 
    a nevelési-oktatási intézmények igazgatói 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
185/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva – 
figyelemmel a közoktatási törvény 44. § (1) bekezdésére – a határozat melléklete szerint 
egységes szerkezetben jóváhagyja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és 
Kollégium módosított pedagógiai programját. 
 
A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 182/2009. (V. 29.) MÖK határozatát. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a határozat megküldésére az intézmény vezetőjének. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
    Tarsoly Andor, igazgató 
Határidő:   2011. július 8. 
 
 
A határozat melléklete az önkormányzati hírek mellékletét képezik. 
 
 
 
186/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: törvény) 92. § (3) 
bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 299/2003. (XII. 19.) MÖH 
határozatával elfogadott – a 62/2011. (III. 25.) MÖK határozattal felülvizsgált – szociális 
szolgáltatástervezési koncepciót – a törvény 92. § (7)-(8) bekezdéseiben előírt 
véleményeztetést követően – a következő kiegészítésekkel elfogadja és egyidejűleg a 2011-
2012. évekre szóló koncepcióként aktualizálja: 
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− A koncepció 46. oldalán: a Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona címszó 

alatt, a „Jelenleg hiányzó szolgáltatás Hajdú-Bihar megyében” szövegrész helyébe  
”A Forrás Lelki Segítők Egyesülete nyújtja ezt a szolgáltatást 10 férőhelyen az Észak-
alföldi Régióban határozatlan idejű működési engedéllyel” szövegrész kerül. 

− A koncepció 47. oldalán: a Hajléktalan személyek átmeneti szállása címszó alatt a 
ReFoMix Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatás férőhelyeinek száma 18 férőhelyről, 
58 férőhelyre módosul. 

− A koncepció 72. oldalán: az ellátási szinten megfogalmazott fejlesztési célok folyamatos 
megjelölésű határidői 2012. december 31-re módosulnak. 

− A koncepció 75. oldalán: a fejlesztési célok az alábbi szövegrésszel egészülnek ki: 
„A tervezés, a fejlesztés ütemezése során további követelményként javasolt figyelembe 
venni: 

• a fokozatosság elvének érvényesítését, 
• a meglévő szolgáltatások szakmai feltételeinek korszerűsítése, színvonalának 

emelését, 
• a dolgozók szakmai felkészültségének növelését, hogy az intézmények szervezeti-

irányítási rendszerének átalakítása során egy modernebb és korszerűbb 
szemléletmód, az ellátásban pedig korszerű szervezeti integráció valósuljon meg.” 

− A koncepció 5. sz. mellékletében: a Fény Felé Alapítvány által nyújtott szolgáltatások 
köre kiegészül a „fogyatékos személyek nappali ellátásával Debrecen, Harmat u. 41. sz. 
alatt.” 

 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt koncepció 
aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
187/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a alapján 
megkötött, a 286/2007. (X. 26.) MÖK határozattal elfogadott és a 2/2009. (I. 30.) MÖK, 
52/2009. (II. 27.) MÖK, 252/2009. (X. 15.) MÖK, 14/2010. (II. 12) MÖK, 15/2010. (II. 12.) 
MÖK, 125/2010. (VI. 4.) MÖK, 239/2010. (XII. 10.) MÖK határozatokkal módosított ellátási 
szerződést a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a következők szerint 
módosítja: 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
(ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA) 

 
mely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Bodó Sándor a megyei közgyűlés elnöke,  
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másrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft., mint fenntartó, Hajdúnánás 
Fürdő u. 1. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) képviseletében Verdó György, ügyvezető 
(továbbiakban: megállapodó felek) között az érintett intézmény működési engedélye jogerőre 
emelkedésének napjától a következő feltételek szerint. 
 
1. Az Ellátási Szerződés 4./ pontja a következő dőlt, félkövérrel szedett szöveggel egészül ki, 
illetve a dőlt, áthúzott betűvel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 
„A Nonprofit Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
 
Hajdúnánáson: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül: 
– Idősek otthonában 89 férőhelyen azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az 

ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést 
nem igényel. 

– Pszichiátriai betegek ellátása 20 férőhelyen azoknak a számottevő pszichiátriai kezelést 
nem igénylő demens ellátottaknak, akik nem veszélyeztető állapotúak, viszont önálló 
életvitelre nem képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint 
teljes körű ellátást igényelnek. 

– Fogyatékos személyek ellátása 53 férőhelyen azoknak a fogyatékos személyeknek, akiknek 
oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek 
között van lehetőség. 

– Pszichiátriai betegek ellátása 50 férőhelyen azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek, 
akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut 
gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük 
miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. Ebből 8 fő pszichiátriai betegek 
rehabilitációs lakóotthoni ellátásában részesül. 

 
Az intézmény neve: Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 

 
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 

 
Hrsz.: 5378/4  
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás: 

3.1.14.1.  idősek otthona 
Férőhelyek száma: 
 

idősek otthona:  
- ebből demens: 
 

109 fh 
 20 fh 

 
Telephely: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. 

 
Hrsz.: 002536  
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 

3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás 
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3.1.16.3.  pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthona 

Férőhelyek száma: 
 

összesen: 103 fh 
ebből:  
- fogyatékos személyek otthona: 53 fh 
- pszichiátriai betegek otthona:  42 fh 
- pszichiátriai betegek 

rehabilitációs célú 
lakóotthona:  

8 fh 

 
− Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztő, munka 

jellegű foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidős tevékenységét. 
 
Nyíradonyban: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül  
– Pszichiátriai betegek ellátása 150 férőhelyen (ebből az átlagot jóval meghaladó minőségű 

szociális ellátás 8 férőhelyen) azoknak a számottevő pszichiátriai kezelést nem igénylő 
demens ellátottaknak, akik nem veszélyeztető állapotúak, viszont önálló életvitelre nem 
képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint teljes körű ellátást 
igényelnek. 

 
Az intézmény neve: Nyíradonyi Ápolási Otthon 

 
Székhely: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 

 
Hrsz.: 1170/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.3
.  

pszichiátriai betegek otthona 

 
Férőhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek otthona:  
- ebből emelt szint:  

150 fh 
8 fh 

Telephely: 4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 26. 
 

Hrsz.: 1170/1/A/2 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3. 1.13.  
 

átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.13.3.  
 

pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona 

Férőhelyek száma: 
 

pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona:  

16 fh 

 
 
Balmazújváros-Nagyháton: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
              8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
- Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás. 
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– Fogyatékos személyek ápoló-gondozó ellátása 100 férőhelyen azoknak a fogyatékos 
személyeknek, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására 
csak intézményi keretek között van lehetőség. 

- Enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, teljes körű 
ellátása 40 férőhelyen, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú 
foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. 

- Nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak ápolása, gondozása, teljes körű ellátása 50 
férőhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

- Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 12 férőhelyen. 
 
Az intézmény neve: Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon 

 
Székhely: 4060 Balmazújváros-Nagyhát 

 
Hrsz.: 0260/39 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.1. idősek otthona 
3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 

Férőhelyek száma: összesen: 
ebből: 
- idősek otthona:  
- fogyatékos személyek 

otthona:  

150 fh 
 

50 fh 
100 fh 

 
 
Telephely: 4060 Balmazújváros-Nagyhát 

 
Hrsz.: 0260/43 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.15.  rehabilitációs intézményi ellátás 
3.1.15.1.  fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézménye 
Férőhelyek száma: fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye:  
 

40 fh 

 
− Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztő, munka 

jellegű foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidős tevékenységét. 
 
Mikepércsen: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
- Ápoló-gondozó otthoni intézményi ellátás. 
- Nyugdíjkorhatárt betöltött olyan időskorúak ápolása, gondozása, teljes körű ellátása 170 

férőhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 
- Demens időskorú pszichiátriai betegek ellátása 25 férőhelyen.” 
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Az intézmény neve: Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon 

 
Székhely: 4271 Mikepércs, Forrás tanya 42. 

 
Hrsz.: 0165 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.1.  
 

idősek otthona 

Férőhelyek száma: idősek otthona:  
- ebből demens:  

191 fh 
25 fh 

 
 
2. Az Ellátási Szerződés 11./ pontjának 3. francia bekezdése a következő dőlt, félkövérrel 
szedett szöveggel egészül ki. 
 
„A tárgyi feltételek biztosítása érdekében az Önkormányzat a Nonprofit Kft. részére ingyenes 
használatba adja: 
− a Nyíradony 1170/1, 1170/1/A/2 hrsz. alatt felvett, a valóságban Nyíradony, Vörösmarty 

u. 26. szám alatti ingatlant.” 
 
3. A felek a szerződés elnevezését Ellátási Szerződésre módosítják. 
 
Az Ellátási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
továbbra is hatályban maradnak. 
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ellátási 
Szerződés aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
    Verdó György a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
188/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120-121. §-a alapján 
megkötött, a 80/2010. (III. 26.) MÖK határozattal elfogadott ellátási szerződést a következők 
szerint módosítja: 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
(ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA) 

 
mely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Bodó Sándor a megyei közgyűlés elnöke,  
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másrészről a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
fenntartó, Derecske, Sas u. 1. (továbbiakban: Nonprofit Kft.) képviseletében Prek Sándorné, 
ügyvezető (továbbiakban: megállapodó felek) között 2011. július 1. napjától a következő 
feltételek szerint. 
 
1. Az Ellátási Szerződés 4./ pontja a következő dőlt, félkövérrel szedett szöveggel egészül ki, 
illetve a dőlt, áthúzott betűvel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 
„A Nonprofit Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
 
Derecskén: 
TEAOR  8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 8710 Bentlakásos, nem korházi ápolás 
 8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás 
 8790 Egyéb bentlakásos ellátás 

− Fogyatékos személyek ellátása,- értelmi fogyatékosok rehabilitációs otthonában 35 
férőhelyen, értelmi fogyatékosok emelt szintű rehabilitációs otthonában 2 férőhelyen, 
értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában 50 férőhelyen, értelmi fogyatékosok 
emelt szintű ápoló-gondozó otthonában 5 férőhelyen – azon fogyatékos személyek 
számára, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására 
csak intézményi keretek között van lehetőség. Fogyatékos személyek ellátása 
összesen: 92 férőhelyen. 

- Pszichiátriai betegek ellátása- pszichiátriai betegek rehabilitációs otthonában 23 
férőhelyen, pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonában 42 férőhelyen, 
pszichiátriai betegek emelt szintű ápoló-gondozó otthonában 3 férőhelyen – azon 
krónikus pszichiátriai betegek számára, akik az ellátás igénybevételének 
időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem 
igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk 
ellátására segítséggel sem képesek. Pszichiátriai betegek ellátása összesen: 68 
férőhelyen.  

 
 
Az intézmény neve: Szakosított Ellátást Végző Központ 

 
Székhely: 4130 Derecske, Sas u. 1.  

 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 
3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 
3.1.15.  rehabilitációs intézményi ellátás 
3.1.15.1.  
 

fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye 

3.1.15.2.  
 

pszichiátriai betegek 
rehabilitációs intézménye 
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Férőhelyek száma: 
 

összesen: 
ebből: 

68 fh 
 

- fogyatékos személyek otthona, 
emelt szintű: 

5 fh 

- pszichiátriai betegek otthona, 
emelt szintű:  

 
3 fh 

- fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye:  
ebből emelt szintű:  

 
37 fh 
2 fh 

- pszichiátriai betegek 
rehabilitációs intézménye:  

23 fh 

Telephely: 4130 Derecske, Morgó tanya 1. 
Hrsz.: 000144 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 
3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

Férőhelyek száma: összesen: 
ebből: 
- fogyatékos személyek 

otthona:  
- pszichiátriai betegek otthona:  

92 fh 
 

50 fh 
42 fh 

 
− Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztő, munka 

jellegű foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidős tevékenységét. 
 
Hajdúszoboszlón: 
TEAOR  8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 8710 Bentlakásos, nem korházi ápolás 
 8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás 
 8790 Egyéb bentlakásos ellátás 

- Nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak ápolása, gondozása, teljes körű ellátása 130 
férőhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

- Pszichiátriai betegek ellátása 50 férőhelyen azon krónikus pszichiátriai betegek 
számára, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, 
akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. 

- Demens időskorú betegek bentlakásos intézményi ellátása 60 férőhelyen. 
 
Az intézmény neve: Idősek Otthona 

 
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C. 

 
Hrsz.: 4946 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.1. idősek otthona 
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3.1.14.3. pszichiátriai betegek otthona 

Férőhelyek száma: 
összesen: 240 fh 

összesen: 
ebből: 
- idősek otthona:  

ebből demens:  

240 fh 
 

190 fh 
60 fh 

- pszichiátriai betegek otthona:  50 fh 
 
Bárándon: 
TEAOR  8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 8710 Bentlakásos, nem korházi ápolás 
 8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás 
 8790 Egyéb bentlakásos ellátás 

- Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás. 
- Pszichiátriai betegek ápolása, gondozása, teljes körű ellátása 58 férőhelyen, akik 

számottevő pszichiátriai kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, 
viszont önálló életvitelre nem képesek és állandó intézeti gondoskodást igényelnek.  

- Szenvedélybetegek ápolása, gondozása, teljes körű ellátása 74 férőhelyen, akik 
szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló 
életvitelre időlegesen nem képesek, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. 

- Szenvedélybetegek átmeneti ápolása, gondozása, teljes körű ellátása 8 férőhelyen, 
akiknél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján 
szenvedélybetegség került megállapításra és ellátásuk átmeneti jelleggel családjukban 
vagy lakókörnyezetükben nem megoldható. 

- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátása 98 férőhelyen. 
Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, teljes körű 
ellátása.  

- Pszichiátriai betegek átmeneti gondozása 20 férőhelyen, akiknek ellátása más 
intézményben vagy a családjukban nem megoldható, viszont tartós bentlakásos 
intézményi elhelyezésük vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelésük nem indokolt.  

- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztő, munka 
jellegű foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidős tevékenységét. 

- Közreműködik a regionális szociális módszertani feladatok ellátásában, mint 
konzorciumi partner. A szenvedélybeteg alap és szakellátás területén 
szükségletfelmérést, tanácsadást végez, szakmai műhelyeket és képzéseket szervez.  

- A szenvedélybeteg ellátással foglalkozó szociális intézmények szakmai munkáját segíti, 
részt vesz a szakellátó rendszerben innovatív, modellértékű programok 
megismertetésében. 

 
Férőhelyek száma: 262 fh, ebből: Báránd: 108 fh   Szerep-Hosszúhát  154 fh 
 
Az intézmény neve: Pszichiátriai Betegek és Értelmi 

Fogyatékosok Otthona 
 

Székhely: 4161 Báránd, Hangás dűlő  
 

Hrsz.: 065 
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Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.13.  
 

átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.13.4.  
 

szenvedélybetegek átmeneti 
otthona 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2. fogyatékos személyek otthona 
3.1.14.3. pszichiátriai betegek otthona 
3.1.14.4.  szenvedélybetegek otthona 

Férőhelyek száma: összesen: 
ebből: 
- szenvedélybetegek átmeneti 

otthona:  

108 fh 
 

8 fh 

- fogyatékos személyek 
otthona:  

3 fh 

- pszichiátriai betegek otthona:  23 fh 
- szenvedélybetegek otthona:  74 fh 

 
I. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 097 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 
Férőhelyek száma: fogyatékos személyek otthona:  75 fh 
 
II. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 098/7 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3. 1.13.  
 

átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.13.3.  pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona 

Férőhelyek száma: pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona:  

20 fh 

 
III. Telephely: 4163 Szerep-Hosszúhát  
Hrsz.: 0120 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 

3.1.14.2.  fogyatékos személyek otthona 
3.1.14.3.  pszichiátriai betegek otthona 

Férőhelyek száma: 
 

összesen: 
ebből: 
- fogyatékos személyek 

otthona:  
- pszichiátriai betegek otthona:  

55 fh 
 

20 fh 
35 fh 
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− Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztő, munka 
jellegű foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidős tevékenységét. 

− Közreműködik a regionális szociális módszertani feladatok ellátásában, mint 
konzorciumi partner. A szenvedélybeteg alap és szakellátás területén 
szükségletfelmérést, tanácsadást végez, szakmai műhelyeket és képzéseket szervez.  

− A szenvedélybeteg ellátással foglalkozó szociális intézmények szakmai munkáját segíti, 
részt vesz a szakellátó rendszerben innovatív, modellértékű programok 
megismertetésében. 

 
Komádiban: 
TEAOR  8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 8710 Bentlakásos, nem korházi ápolás 
 8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás 
 8790 Egyéb bentlakásos ellátás 

- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátása 137 férőhelyen. 
- Súlyos és középsúlyos értelmi, vagy halmozottan fogyatékos személyek ápolása-

gondozása, teljes körű ellátása, akiknek gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetőség. 

- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztő, munka 
jellegű foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidős tevékenységét. 

- Közép és enyhén súlyos fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 
48 férőhelyen. (4 x 12 fh)” 

 
Az intézmény neve: Fogyatékosok Otthona 

 
Székhely: 4138 Komádi, Fő u. 222 – 224. 

 
Hrsz.: 306/F/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.14.  
 
3.1.14.2.  

ápolást, gondozást nyújtó 
intézményi ellátás 
fogyatékos személyek otthona 

Férőhelyek száma: fogyatékos személyek otthona:  137 fh 
 
 
I. Telephely: Bodza Lakóotthon 
Hrsz.: 306/A/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás 
3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férőhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
12 fh 

 
II. Telephely: Cédrus Lakóotthon 
Hrsz.: 306/B/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás 
3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férőhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
12 fh 
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III. Telephely: Gesztenye Lakóotthon 
Hrsz.: 306/C/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás 
3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férőhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
12 fh 

 
IV. Telephely: Platán Lakóotthon 
Hrsz.: 306/D/1 
Az intézmény által nyújtott szociális 
szolgáltatások: 

3.1.16.  lakóotthoni ellátás 
3.1.16.2.  fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona 
Férőhelyek száma: fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthona:  
12 fh 

 
− Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztő, munka 

jellegű foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidős tevékenységét. 
 
3. A felek a szerződés elnevezését Ellátási Szerződésre módosítják.  
 
Az Ellátási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
továbbra is hatályban maradnak. 
 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ellátási 
Szerződés aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
    Prek Sándorné, a Bihari Szociális Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
 
189/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóságának alapító okiratát 
2011. július 1. napjától a következők szerint módosítja: 

 
Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ FŐIGAZGATÓSÁGA 
 

Székhelye: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan működő részjogkörű 
közintézmények egyes gazdálkodási feladatainak ellátása. 
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Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

841116 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulási 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

Alaptevékenysége: 
 

661901  Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli 
szervezeteknek  

692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése 

területi szinten  
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
Működési köre: Hajdú-Bihar megye 

 
Alapító neve, címe: 
 

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

 
Alapításának éve: 
 

 
2004 
 

Fenntartó neve, címe: 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

G azdálkodási jogkör e:  
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan működő és gazdálkodó, a 
költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
 

Az intézményvezető 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés 5 évre bízza 
meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  

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

Telephelyei: - 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
- 4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2.  
- 4024 Debrecen, Bem tér 19. 
- 4026 Debrecen, Déri tér 1. 
- 4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
- 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.  
- 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
- 4024 Debrecen, Piac u. 20. 
- 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b. 
- 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
- 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 
- 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
- 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 
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- 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. 
- 4138 Komádi, Köztársaság u. 31. 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 – intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
 
A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 32/2011. (II. 11.) MÖK határozatát, 
valamint a 33/2011. (II. 11.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
    Sebő László, igazgató 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
190/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóságának alapító okiratát 
2011. július 1. napjától a következők szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ FŐIGAZGATÓSÁGA ALAPÍTÓ OKIRATA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 
 
Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ FŐIGAZGATÓSÁGA 
 

Székhelye: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan működő részjogkörű 
közintézmények egyes gazdálkodási feladatainak ellátása. 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

841116 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulási 
intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 
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Alaptevékenysége: 
 

661901  Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli 
szervezeteknek  

692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése 

területi szinten  
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
Működési köre: Hajdú-Bihar megye 

 
Alapító neve, címe: 
 

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

 
Alapításának éve: 
 

 
2004 
 

Fenntartó neve, címe: 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

G azdálkodási jogkör e:  
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan működő és gazdálkodó, a 
költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
 

Az intézményvezető 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyűlés 5 évre bízza 
meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  

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

Telephelyei: - 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
- 4024 Debrecen, Bem tér 19. 
- 4026 Debrecen, Déri tér 1. 
- 4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
- 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.  
- 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b. 
- 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
- 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 
- 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
- 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. 
- 4138 Komádi, Köztársaság u. 31. 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 – intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
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A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
    Sebő László, igazgató 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
191/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel 
Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2011. (V. 17.) BVKt. 
határozatában foglaltakra – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 98/2011. (IV. 29.) MÖK határozattal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirata helyett 2011. július 1. napjával a következő módosító okiratot fogadja el: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
Az átadott költségvetési szerv 
neve: 
 

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, 
SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM 

Az átadott költségvetési szerv 
székhelye: 
 

4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2.  

Az átadott költségvetési szerv 
jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

Közoktatási feladatok 

Szakágazat szerinti besorolása: 
 

853100  Általános középfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége: 
(2011. június 30-ig) 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban 
tanulók számára 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-

12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-

12/13. évfolyamon) 
- egyéb szolgáltatások: rendvédelmi 

pályákra előkészítő képzés 
- kereskedelem, marketing, üzleti 

adminisztráció 
- mezőgazdaság 

853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. 
évfolyam) 
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- építészet 
- informatika 
- mezőgazdaság 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 
szakmai elméleti oktatás a szakképzési 
évfolyamokon  
- számítógép-szerelő, -karbantartó (OKJ 

szám: 33 523 01 1000 00 00) 
- kertész (zöldségtermesztő elágazás) (OKJ 

szám: 31 622 01 0010 31 04) 
- dísznövénykertész (OKJ szám: 33 622 01 

1000 00 00) 
- burkoló (OKJ szám: 33 582 03 1000 00 

00) 
- festő, mázoló és tapétázó (OKJ szám: 33 

582 04 1000 00 00) 
- informatikai rendszergazda (informatikai 

hálózattelepítő és -üzemeltető elágazás) 
(OKJ szám: 54 481 03 0010 54 01) 

- informatikai rendszergazda 
(számítógéprendszer-karbantartó elágazás) 
(OKJ szám: 54 481 03 0010 54 05) 

- kereskedő (OKJ szám: 52 341 05 1000 00 
00) 

- logisztikai ügyintéző (OKJ szám: 54 345 
02 0000 00 00) 

- parképítő és -fenntartó technikus (OKJ 
szám: 54 622 01 0000 00 00) 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 
szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési 
évfolyamokon 
- számítógép-szerelő, -karbantartó (OKJ 

szám: 33 523 01 1000 00 00) 
- kertész (zöldségtermesztő elágazás) (OKJ 

szám: 31 622 01 0010 31 04) 
- dísznövénykertész (OKJ szám: 33 622 01 

1000 00 00) 
- burkoló (OKJ szám: 33 582 03 1000 00 

00) 
- festő, mázoló és tapétázó (OKJ szám: 33 

582 04 1000 00 00) 
- informatikai rendszergazda (informatikai 

hálózattelepítő és -üzemeltető elágazás) 
(OKJ szám: 54 481 03 0010 54 01) 

- informatikai rendszergazda 
(számítógéprendszer-karbantartó elágazás) 
(OKJ szám: 54 481 03 0010 54 05) 

- kereskedő (OKJ szám: 52 341 05 1000 00 
00) 
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- logisztikai ügyintéző (OKJ szám: 54 345 
02 0000 00 00) 

- parképítő és -fenntartó technikus (OKJ 
szám: 54 622 01 0000 00 00) 

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
 

Működési köre Hajdú-Bihar megye 
Az átadott költségvetési szerv 
alapítójának neve, címe: 
 
 

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 

Az átadott költségvetési szerv 
alapításának éve: 
 

1990. 

Az átadott költségvetési szerv 
fenntartójának neve, címe: 
 

Biharkeresztes Város Önkormányzata 
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 

Az átadott költségvetési szerv 
irányító szervének neve, 
székhelye:  
 

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 

A fenntartói (irányítói) jogot 
átadó szerv neve, székhelye:  
 

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

A fenntartói (irányítói) jog 
átadásának időpontja: 
 

2011. június 30. 

A fenntartói (irányítói) jog 
átadásának oka: 
 

A közoktatási feladatellátáshoz biztosított normatív 
állami támogatás nem fedezi a közfeladat finanszírozását, 
ezért azt a fenntartó megyei önkormányzat éves szinten 
34,5 millió Ft-tal kiegészíti. Az önkormányzati támogatás 
összegét a fenntartó a költségvetési gazdálkodás 
nehézségei miatt a továbbiakban nem biztosítja. 
 

Az átadott költségvetési szerv 
által ellátott közfeladat jövőbeni 
ellátása: 
 

A megyei önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjában 
biztosított lehetőséggel élve Biharkeresztes Város 
Önkormányzatával kötött - fenntartói jog átadására 
vonatkozó - megállapodás útján biztosítja. 
 

A fenntartói (irányítói) jogot 
átadó határozat száma: 
 

96/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
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R endelkezés a vagyoni jogokr ól 
és kötelezettségekr ől:  

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
rendelkezés jogára a fenntartói jogot átadó szerv 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelet az irányadó, tekintettel arra, hogy Biharkeresztes 
Város Önkormányzata kizárólag ingyenes használati 
jogot szerez a leltár szerint átadott vagyon felett. 
Az ingatlanok tekintetében Biharkeresztes Város 
Önkormányzata részére ingyenes használati jog kerül 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba 2011. július 1. 
napjával. 
 

Rendelkezés a tartozásokról: 
 

Valamennyi 2011. június 30. napjáig keletkezett, elismert 
vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozást 
a költségvetési szerv fenntartói (irányítói) jogának 
átadását követően a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
köteles rendezni, melynek részletszabályait a megkötött 
megállapodás tartalmazza. 
 

Rendelkezés az 
előirányzatokról: 

A fenntartói (irányítói) jog átadásával a költségvetési 
szerv 2011. évi előirányzatai a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzatnál a teljesítéssel megegyező mértékben 
módosításra kerülnek. 
 

Rendelkezés az utolsó 
kötelezettségvállalás 
időpontjáról: 

Az intézményvezető 2011. május 31. napjáig vállalhatott 
kötelezettséget. 
 

 
2. Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a fenntartói jog átadását követően is a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül sor, a fenntartói 
jog átadása nem érinti a közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyát, a munkáltatójuk  
2011. július 1. napjától az intézmény marad. 
 
3. Az intézmény magasabb vezetőjének megbízatása 2010. augusztus 1-től 2015. augusztus 
15-ig terjedő határozott időre szól, mely a fenntartói jog átadásáig változatlan marad. A 
fenntartói jog átadását követően az átvevő fenntartó joga a megbízással kapcsolatos döntések 
meghozatala. 
 
4. A közgyűlés egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 97/2011. (IV. 29.) MÖK határozatát, 
valamint a 98/2011. (IV. 29.) MÖK határozatát. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő: 2011. június 30. 
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192/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján 
 

Sebő Lászlónak-nak, 
 
a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága igazgatójának 
közalkalmazotti jogviszonyát 2011. június 30-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. 
 
A közgyűlés megköszöni Sebő László igazgató eddigi szakmai munkáját. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatosan a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 30. 
 
 
 
193/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-a, 
a Kjt-nek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 
alapján pályázatot hirdet 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága 
(4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.) 

 
igazgatói feladatkörének betöltésére határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 
határozott idejű - 5 évre szóló - magasabb vezetői megbízással. 
Pályázati feltételek: 
A pályázó 
- büntetlen előéletű és cselekvőképes, 
- magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 
- egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett 

szakképzettséggel, vagy egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel és pénzügyi, 
számviteli, számítástechnikai felsőfokú szakképesítéssel, vagy jogász szakképzettséggel 
rendelkezik. 

 
A magasabb vezetői megbízás 2011. október 1-től 2016. szeptember 30-ig terjedő 5 év 
határozott időre szól. 
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A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakszerű és törvényes működésének, költséghatékony gazdálkodásának 
biztosítása. Az intézmény felelős vezetése, a rendelkezésre álló személyi és anyagi 
erőforrások arányos elosztása. Az intézmény hatáskörébe utalt szakmai és egyéb feladatok 
szervezése, irányítása, ellenőrzése a Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóság és az önállóan 
működő – részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti együttműködési 
megállapodásban /214/2009. (IX. 11.) MÖK határozat/ foglaltak figyelembevételével. Az 
intézmény képviselete. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
- részletes szakmai önéletrajz, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  
- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, valamint annak maximum egy A/4 

oldal terjedelmű összefoglalása (mely a döntés előkészítő anyag részét képezi), 
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy: 

• vele szemben a Kjt. 41., 43., 44. §-ai alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, 
• a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,  

• a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai a pályázat 
elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 

 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell 
benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, „GAFI pályázat” 
megjelöléssel ellátva, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapján való megjelenéstől számított 40 napon belül. 
A pályázat továbbá megjelentetésre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a 
Gazdasági Szolgáltató Főigazgatóság honlapján. 
 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése várhatóan a 2011. 
szeptemberi ülésén bírálja el. 
 
Bérezés és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint annak a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 
szerint történik. 
 
Az intézményről további információt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Intézményfenntartói Főosztálya ad az (52) 507-560-as telefonszámon. 
 
A közgyűlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 30. a pályázati felhívás közzététele 
    2011. szeptember 30. a pályázat bírálata 
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194/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a helyi önkormányzatok 
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő 
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján 
 

Nyakas Tibor-t 
 
a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Főigazgatósága (4029 Debrecen, 
Monti ezredes u. 7.) igazgatói feladatkörének ellátásával megbízza. 
 
A magasabb vezetői megbízás 2011. július 1-től a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig 
tartó határozott időre, várhatóan 2011. szeptember 30. napjáig szól. 
 
Nyakas Tibor közalkalmazotti besorolása:   H/2. besorolási fokozat 
 
besorolás szerinti alapilletménye:    135.975,- Ft. 
további szakképesítés elismerésével 
összefüggő illetménynövekedés (7 %):       9.518,- Ft. 
kerekítve:       145.500,- Ft. 
magasabb vezetői pótléka (250%)      50.000,- Ft. 
Határozott időre szóló kereset kiegészítése 
2011.01.01-től 2011.12.31-ig (távollétidíj alap):  114.500,- Ft. 
a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 
munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:   160.000,- Ft 
 
Illetményét összesen:     470.000,- Ft összegben állapítja meg a 
közgyűlés. 
 
A közgyűlés megbízza elnökét, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelős: Bodó Sándor, a megyei közgyűlés elnöke 
Határidő:   2011. június 30. 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 
E L N Ö K E 

 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
J E L E N T É S 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

a közgyűlés 2011. június 24-ei ülésére 
 

I. 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a két képviselő-testületi ülés között lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő:  
 
30/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
igazgatói feladatkörének betöltésére kiírt pályázati eljárás eredménytelenül zárult. Az 
igazgatói feladatok ellátásáról a közgyűlés a 163/2011. (V. 27.) MÖK határozatával döntött. 
 
53/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar megyei közbiztonsági koncepció elkészítéséhez szükséges anyag 
véleményezés céljából megküldésre került a közgyűlés képviselő csoportjai részére. Ezt 
követően kerül sor az érintett szervek részt vételével a szakmai konzultációra.  
 
62/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója - végleges 
elfogadását megelőzően - a jogszabályi előírásoknak megfelelően véleményezés céljából 
megküldésre került az intézményvezetők, a kisebbségi önkormányzatok, a települési 
önkormányzatok, a szociális szolgáltatási feladatot ellátó társulás, illetve a Szociálpolitikai 
Tanács országos szerve részére. A beérkezett vélemények figyelembevételével a módosított 
koncepció a közgyűlés júniusi ülésén kerül előterjesztésre. 
 
85/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
A 2010. évi ellenőrzések tapasztalatait elfogadó jelentésről szóló határozat az 
intézményvezetők és az ügyvezetők részére megküldésre került. 
 
87/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének közzététele az önkormányzat 
honlapján megtörtént. 
 
96/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
A biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
fenntartói jogának átadásáról szóló megállapodás és használati jogot alapító szerződés 2011. 
június 1-jén ünnepélyes keretek között aláírásra került. 
(A megállapodás a jelentés mellékletét képezi.) 
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111/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
A „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány kuratóriumába és felügyelő bizottságába delegált 
tagok részére a közgyűlési határozat, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnak az egységes alapító 
okirat és a szükséges dokumentumok megküldésre kerültek. 
 
118/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010/2011-es tanévre vonatkozó Sportösztöndíjának 
átadására ünnepélyes keretek között került sor a Megyeháza Árpád termében. 
 
127/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2010. évi beszámolójának, valamint a  
2011. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló határozat megküldésre került a Zrt. igazgatósági 
elnöke részére. 
 
128/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
129/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A határozatok, melyekkel a megyei közgyűlés az ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Zrt., valamint az INNOHÍD Innovációs Zrt 2010. évi beszámolóit és a 2011. évi üzleti terveit 
tudomásul vette, tájékoztatásul megküldésre kerültek a társaságok részére. 
 
130/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a megyei közgyűlés az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 
alapítójaként javasolta, hogy a könyvvizsgálói feladatokat ellátó East-Audit Zrt. díjazása 
2011. június első napjától megbízatása időtartamára havi 250 000 Ft+ÁFA összegben 
kerüljön meghatározásra, megküldésre került a társaság igazgatósági elnöke, jogi képviselője 
és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 
 
132/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2010. évi tájékoztató tudomásulvételéről 
szóló határozat megküldésre került Dr. Pásti Gabriella megbízott megyei tisztifőorvos részére, 
továbbá megtörtént a megye polgármestereinek tájékoztatása arról, hogy a települési 
önkormányzatok számára is hasznos információkat tartalmazó anyag a megyei önkormányzat 
honlapján teljes terjedelmében megtekinthető. 
 
133/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
134/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról szóló 
határozat az intézmény igazgatójának, valamint a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatóságának megküldésre került. 
 
135/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága számára 14 határozott idejű közalkalmazotti 
álláshely biztosításáról rendelkező közgyűlési határozat az intézmény vezetője részére 
megküldésre került. 
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136/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Szociális Bizottság által 50 000 Ft támogatásban részesített „Gyógyfürdő látogatás 
szervezése Püspökladányba sárréti fogyatékkal élő személyek részére” elnevezésű 
programhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírás céljából megküldésre került a Kitárul a 
Világ Alapítvány elnöke részére. 
 
137/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelően a megyei önkormányzat honlapján közzétételre 
került a Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105. szám alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozó 
kétfordulós, nyilvános pályázati felhívás. A pályázatok beadási határideje 2011. június 14. 
napjában került meghatározásra. Ajánlat nem érkezett, a közgyűlés 2011. június 24-i ülésén 
dönt a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és az értékesítésre vonatkozó felhívás 
folyamatos közzétételéről. 
 
138/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint a személygépkocsi – ajándékozási szerződés alapján – 
átadásra került a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség részére. 
 
139/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Bihari Szociális Szolgáltató NKft. 2010. évi közhasznúsági jelentését és a 2011. évi üzleti 
tervét elfogadó, továbbá az ügyvezető prémiumát és 2011. évre a prémiumfeladatot 
meghatározó határozat a társaság ügyvezetője és a jogi képviselő részére megküldésre került. 
A társaság a közgyűlés által elfogadott 2010. évi beszámolót a Cégbíróságon letétbe helyezte.  
 
140/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft. 2010. évi közhasznúsági jelentését és a 2011. évi 
üzleti tervét elfogadó, továbbá az ügyvezető prémiumát és 2011. évre a prémiumfeladatot 
meghatározó határozat a társaság ügyvezetője és a jogi képviselő részére megküldésre került. 
A társaság a közgyűlés által elfogadott 2010. évi beszámolót a Cégbíróságon letétbe helyezte.  
 
141/2011. (V. 27.) MÖK határozat  
A határozat mellyel a megyei közgyűlés elfogadta a MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. 2010. 
évi közhasznúsági jelentését, 2010. évi beszámolóját és meghatározta az ügyvezető 
prémiumát, megküldésre került a társaság végelszámolója és jogi képviselője részére. 
 
142/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A határozat mellyel a megyei közgyűlés elfogadta a MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. 
zárómérlegét és beszámolóját, a szükséges intézkedések megtétele céljából megküldésre 
került a társaság végelszámolója és jogi képviselője részére. 
 
143/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Bihari Eurofalu Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának tudomásulvételéről szóló 
határozat a társaság ügyvezetője részére megküldésre került. 
 
144/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Bihari Szociális Szolgáltató NKft. intézményi térítési díjának módosításáról szóló határozat 
megküldésre került a társaság ügyvezetője és a jogi képviselő részére. 2011. június 1. napjától 
a térítési díj változásáról szóló értesítést a társaság hajdúszoboszlói telephelyén az ellátottak 
megkapták. 
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145/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi beszámolójának elfogadására 
vonatkozó közgyűlési határozat megküldésre került a társulás elnökének. 
146/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 2010. évi beszámolójának 
elfogadásáról szóló határozat megküldésre került a társulás elnökének. 
 
147/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A határozat, amelyben a megyei közgyűlés elfogadta a mikepércsi Idősek Otthonánál 
étkeztetési szolgáltatás biztosítására létrehozott társulás 2010. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, megküldésre került Mikepércs Község Önkormányzata részére.  
 
148/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
Az Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságban tagsági jogviszony létesítésére és üzletrész névértéken történő 
megvásárlására vonatkozó közgyűlési határozat megküldésre került a Kft. ügyvezetőjének és 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 
 
149/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló határozat a megyei gyámhivatal, valamint 
a gyermekvédelmi intézmények vezetői részére megküldésre került. 
 
150/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A Bihari Szociális NKft. és a Hajdúsági Szociális NKft. 2010. évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolók elfogadásáról szóló határozat megküldésre került a társaságok ügyvezetői 
részére. 
 
152-161/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
Berettyóújfalu Város, Újszentmargita Község, Biharkeresztes Város, Nyíradony Város, 
Polgár Város, Furta Község, Debrecen Megyei Jogú Város, Magyarhomorog Község, 
Bagamér Nagyközség és Nyíracsád Község Önkormányzatának a közoktatási intézményeik 
átszervezésével összefüggő tervezett fenntartói intézkedéseikről szóló, megyei fejlesztési 
tervre épített szakvélemények megküldésre kerültek. 
 
162/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelően a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 
Művelődési Központ igazgatói feladatkörének betöltésére kiírt pályázati felhívás 
megjelentetése megtörtént. 
 
164/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
A címzetes főjegyzői cím odaítélését támogató határozat az érintett valamint a  
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került.  
 
 
Debrecen, 2011. június 16. 
 
          Bodó Sándor 
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