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határozat 

Tripsó Zoltán, a Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonai magasabb vezetıi beosztásának 
ellátásával való megbízása a pályázat eredményes 
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Folyószámla hitelkeret szerzıdés megkötése az 
OTP Nyrt-vel (közbeszerzési eljárás lefolytatásáig)  
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Bodó Sándor delegálása Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Egyeztetı Bizottságába 
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282/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a. szám alatti 
(parkoló) értékesítésére kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánítása, új pályázat kiírása 
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Berettyóújfalu, Szent István tér 11. sz. alatti 
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határozat 

Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatti 
ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánítása, új pályázat kiírása 

1654. oldal 

285/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Hozzájárulás Biharkeresztesi Bocskai István 
Gimnáziumnál a közétkeztetés 
szolgáltatásvásárlással történı ellátásához 

1656. oldal 
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határozat 

Hozzájárulás Kós Károly Mővészeti és a Dr. 
Kettesy Aladár Általános Iskola esetén a 
közétkeztetés szolgáltatásvásárlással történı 
ellátásához 

1656. oldal 

287/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, 
Szakképzı Iskola és Kollégium 2007. évi országos 
kompetenciamérés eredményei alapján készített 
intézkedési terv jóváhagyása 

1656. oldal 

288/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Megyei közoktatási fejlesztési terv módosítása 
(Hajdúhadházi Református Óvoda) 

1675. oldal 

289/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és 
Kollégiumra vonatkozó, az intézmény 2008/2009-
es tanítási évben indítható iskolai 
osztálylétszámának módosítása (190/2008. (VI. 
20.) MÖK határozat módosítása) 

1675. oldal 

290/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Hajdúsági Lakásotthonok alapító okiratának 
módosítása 

1676. oldal 

291/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító 
okiratának módosítása 

1677. oldal 

292/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Segítséggel Élık Alapítvánnyal kötött ellátási 
szerzıdés módosítása 

1678. oldal 
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293/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Pályázat benyújtása konzorciumi tagként „Helyi 
bőnmegelızési és polgárır szervezetek speciális 
bőnmegelızési ismereteinek bıvítése” címmel 
(Fıpályázó a Hajdú-Bihar Megyei Polgárır 
Szövetség) 

1679. oldal 

294/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Egyetértés „A megyei önkormányzati fenntartású 
kórházakban keletkezı veszélyes egészségügyi 
hulladék ártalmatlanítása Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék 
területén” címő pályázat benyújtásával 

1683. oldal 

295/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Egyetértés a „Hajdúnánás, Fürdı u. 1. sz. alatti 
Idısek Otthona felújítása, új szolgáltatások 
kialakítása” címő pályázat benyújtásával 

1683. oldal 

296/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozat 

Pályázat benyújtása „Természetes területek 
funkcionális fejlesztése a délkelet-európai vidéki 
térségek fenntarthatóságának, vonzerejének és 
versenyképességének javítása céljából – 
Parks&Market” címmel 

1684. oldal 

 
KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK 
 

 Lejárt határidejő határozatok 1685. oldal 
   

 
Debrecen, 2008. december 4. 

 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1625. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

18/2008. (XI. 7.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet  

módosításáról 
 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 25/2004. (XII. 17.), a 8/2005. (II. 25.), a 
10/2005. (III. 25.), a 19/2005. (XI. 25.), az 1/2006. (I. 27.), a 9/2006. (VI. 21.), a 16/2006. 
(XI. 22.), a 23/2006. (XII. 15.), a 7/2007. (III. 1.), a 9/2007. (III. 30.), a 10/2007. (V. 4.), a 
15/2007. (VI. 22.), 18/2007. (VI. 29.), a 26/2007. (XII. 14.) 1/2008. (II. 1.), a 8/2008.  
(IV. 25.), valamint a 10/2008. (VI. 20.) HBMÖK rendeletekkel módosított 16/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) a következık szerint módosítja: 
 

1. § 
 
(1) Az SZMSZ 1/a. számú mellékletében Dr. Tiba István helyére Kardos István kerül. 
 
(2) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. fejezetében az Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi 
és Kisebbségi Bizottság elnökére vonatkozó rendelkezés a következık szerint módosul: 
 
„Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság  7 fı 
 
Elnök:   Dr. Tiba István Ménes Andrea” 
 

 (3) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. fejezetében a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökére 
és közgyőlési tagjaira vonatkozó rendelkezés a következık szerint módosul: 
 
„Jogi és Ügyrendi Bizottság      5 fı 
 
Elnök:   Ménes Andrea Postáné Kecskés Ilona 
 
Közgyőlési tag: Moczok Gyula 
   Postáné Kecskés Ilona Kardos István” 

 
 (4) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. fejezetében a Közoktatási Gyermek és Ifjúsági 

Bizottság külsı tagjaira vonatkozó rendelkezés a következık szerint módosul: 
 
„Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság    7 fı 
 
 
Külsı tag:  Kardos István Nagy Bálint 
   Szilágyi Jánosné 

   Szilágyi József” 



1626. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10. szám 

 
2. § 

 
Az SZMSZ 5. § a) pontja kiegészül a következı francia bekezdéssel: 
 
„- kiadja a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvéleményeket a települési 

önkormányzatok számára.” 

 

 

3. § 
 
(1)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) Ezzel egyidejőleg az SZMSZ 4. számú mellékletében a „közgyőlés elnökére átruházott 

hatáskörök” közül a „közoktatási feladatokhoz kapcsolódó átruházott hatáskörök”  
3. pontja hatályon kívül helyezésre kerül. 

 
 
Debrecen, 2008. november 7. 
 
 
 

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 

 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1627. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

19/2008. (XI. 7.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e 
a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 

13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról 
 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 79-80. §, valamint az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 108. § által biztosított felhatalmazás alapján a 18/2004. (VII. 5.) 
HBMÖK, a 20/2004. (X. 1.) HBMÖK, a 26/2004. (XII. 17.) HBMÖK, a 2/2005. (I. 21.), a 
8/2005. (II. 25.) HBMÖK, a 12/2005. (V. 27.) HBMÖK, a 23/2005. (XII. 16.) HBMÖK, a 
11/2006. (VI. 30.) HBMÖK, a 12/2006. (VII. 19.) HBMÖK, a 13/2006. (VIII. 25.) HBMÖK, 
a 1/2007. (II. 1.) HBMÖK, az 5/2007. (III. 1.), a 24/2007. (XII. 14.) HBMÖK, a 6/2008. (III. 
28.) HBMÖK és a 16/2008. (IX. 26.) HBMÖK rendeletekkel módosított 13/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: rendelet) a következık szerint módosítja, 

 
 

1. § 
 

A rendelet 6. §-a a következı (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejőleg az eredeti (7)-(13) 
bekezdés számozása (8)-(14) bekezdésre változik: 
 
„(7) A (6) bekezdésben foglaltak alkalmazása során figyelemmel kell lenni az Áht. 108. § (1) 
bekezdésében szabályozott esetekben kötelezı versenytárgyalás lefolytatására, amennyiben az 
érintett vagyontárgy forgalmi értéke meghaladja a költségvetési törvényben meghatározott 
értéket.” 
 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Debrecen, 2008. november 7. 
 
 
 

Vasas Lászlóné dr. s .k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

 
20/2008. (XI. 7.) HBMÖK 

 
r e n d e l e t e 

a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 
13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról 

 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 79-80. §, valamint az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 108. § által biztosított felhatalmazás alapján a 16/2008. (IX. 26.) 
HBMÖK rendelettel módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: 
rendelet) a következık szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 5. sz. mellékletében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala korlátozottan 
forgalomképes vagyoni körében szereplı 3394 helyrajzi számú, Berettyóújfalu, Szent István 
tér 11. szám alatt lévı – kivett tőzoltóság megnevezéső – ingatlan a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala kezelésében lévı forgalomképes vagyoni körbe kerül átvezetésre a 
következık szerint: 
 

Vagyonkezelı 
költségvetési szerv 

Helyrajzi 
szám Ingatlan címe Rendeltetése 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

3394 
Berettyóújfalu, 

Szent István tér 11. 
tőzoltóság 

 
2. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Debrecen, 2008. november 7. 
 
 

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
267-296/2008. (XI. 7.) MÖK határozatai 

 
 
 

 
267/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
339/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 215/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 216/2008. (VIII. 
29.) MÖK határozat, 229/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 230/2008. (VIII. 29.) MÖK 
határozat, 232/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 233/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 
234/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 236/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 237/2008. (VIII. 
29.) MÖK határozat, 238/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 239/2008. (VIII. 29.) MÖK 
határozat, 240/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 241/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 
242/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 243/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 244/2008. (VIII. 
29.) MÖK határozat, 246/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 247/2008. (VIII. 29.) MÖK 
határozat, 248/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 249/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 
251/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 252/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 253/2008. (VIII. 
29.) MÖK határozat, 254/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 255/2008. (VIII. 29.) MÖK 
határozat, 256/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 257/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 
258/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 259/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 260/2008. (VIII. 
29.) MÖK határozat, 261/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 262/2008. (VIII. 29.) MÖK 
határozat, 263/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 264/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat, 
265/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2008. november 7.  
 
 
 
268/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 357/2007. (XII. 14.) MÖK határozatával 
megállapított 2008. évi üléstervét a következık szerint módosítja: 
 
 
„2008. november 22.(szombat) 
 
MEGYENAP (Ünnepi ülés Berettyóújfaluban) 
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2008. november 28.(péntek) 
 
 
1. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye út és vasúthálózatának állapotáról, fejlesztésérıl 

Elıterjesztı:  Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke 
Véleményezi:  Idegenforgalmi Bizottság 
    Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 

Területfejlesztési Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
2. Elıterjesztés a megyei önkormányzat egészségügyi feladat-ellátásához kapcsolódó 

döntésekre 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság 

Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
    Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
3. Elıterjesztés a Kenézy Gyula Kórház Rendelıintézet adósságrendezésérıl 

Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje  

 
4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének 

módosítására és a költségvetéshez kapcsolódó döntésekre  
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje 

 
5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 

2008. évi I-III. negyedéves helyzetérıl 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 
    Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje 

 
6. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési 

koncepciójának elfogadására 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
 

7. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályairól 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
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8. Elıterjesztés 2009. évi szociális intézményi térítési díjak megállapítására  

Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság 
    Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 

Elıkészítésért felelıs:  Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
 
9. Elıterjesztés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 

23/1996. (XII. 20) MÖR rendelet módosítására 
Elıterjesztı:  Szólláth Tibor, a megyei közgyőlés alelnöke 
Véleményezi:  Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 

Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
 
10. Elıterjesztés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı közhasznú és gazdasági 

társaságok 2009. évi pénzügyi terveinek elfogadására, valamint alapító okirat 
módosítására  
Elıterjesztı:  Szólláth Tibor, a megyei közgyőlés alelnöke 
Véleményezi:  Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság 

Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 

Elıkészítésért felelıs:  Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
    Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
 

11. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2009. évi üléstervére 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs:  Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
12. Elıterjesztés a 2009. évi köztisztviselıi teljesítményértékelés céljainak meghatározására 

Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 
 

13. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti idıszakra szóló 
gazdasági programja 2008. évi megvalósulásáról  
Elıterjesztı:   Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   a közgyőlés bizottságai 
Elıterjesztésért felelıs:  Fejlesztési Fıosztály vezetıje 
 

14. Beszámoló a megyei közgyőlés és a megyében mőködı civil szervezetekkel való 
együttmőködés tapasztalatairól és az együttmőködés lehetıségeirıl  
Elıterjesztı:  Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke 
Véleményezi:  Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság  
    Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága 
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
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Elıterjesztés múzeumi feladatok ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodás 
megkötésére, valamint egyetértési jog gyakorlására  
Elıterjesztı:   Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke 
Tárgyalja:   Mővelıdési. Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága 

    Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
 

15. Elıterjesztés Közoktatási Esélyegyenlıségi terv elfogadására 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
 

16. Elıterjesztés pályázatok benyújtására  
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága 
    Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 

 
17. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyőlése által alapított 

Önzetlenség-díj 2009. évi adományozására (zárt ülés) 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs:  Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2008. december 31. 
 
 
 
269/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért azzal, hogy a Berettyóújfalu, 
Honvéd utca 9. szám alatti ingatlanon megvalósult 3x8 férıhelyes speciális lakásotthon 
kivitelezésével összefüggı hibás és késedelmes teljesítés miatt, a HOBI-X Kft-vel szembeni 
55.264.536.- Ft összegő követelés peres úton kerüljön érvényesítésre. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2008. november 7. 
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270/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 265/2008. (IX. 26.) MÖK határozata 
alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai (4024 
Debrecen, Piac u. 54.) magasabb vezetıi beosztásának ellátásával 2008. november 1-tıl a 
feladatkör ellátására kiírt pályázat eredményes lezárásáig megbízott  
 

Tripsó Zoltán 
 
 
közalkalmazotti besorolását I/11. besorolási fokozatban állapítja meg a közgyőlés. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 7. 
 

 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 7. 
 
 
 
 

271/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2008. november 7-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi ellenırzési tervének 

elfogadásra 
 
2. Elıterjesztés a költségvetéshez kapcsolódó döntésekre  
 
3. Elıterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására  

 
4. Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre  

 
5. Elıterjesztés közétkeztetési feladatok szolgáltatásvásárlással történı ellátására 
 
6. Elıterjesztés a Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 2007. évi 

országos kompetenciamérés eredményei alapján készített intézkedési tervének 
elfogadására 
 

7.  Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési terv módosítására, valamint a Kós Károly 
Mővészeti Szakképzı Iskola osztálylétszámának meghatározására 
 

8. Elıterjesztés alapító okiratok valamint együttmőködési megállapodás módosítására 
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9. Elıterjesztés pályázatok benyújtására 
 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 7. 
 
 
 
272/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat által 
fenntartott költségvetési szervek és az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása 
alatt mőködı gazdasági és közhasznú társaságok 2009. évi belsı ellenırzési tervét a határozat 
melléklete szerint fogadja el. 
 
A közgyőlés felkéri az intézmények, közhasznú társaságok és a gazdasági társaságok vezetıit, 
hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a munkafolyamatba épített vezetıi ellenırzés, valamint a 
belsı ellenırzés végrehajtására. 
 
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, beszámolásra 2010. április 30. 
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melléklet a  272/2008. (XI. 7.) MÖK határozathoz 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

 
2009. évi  

 
Belsı ellenırzési terve 

 
 
Az éves ellenırzési terv a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló módosított 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 21. §-a alapján, a stratégiai 
ellenırzési tervvel összhangban készült. Az éves ellenırzési terv kockázatelemzés alapján 
felállított prioritások és a belsı ellenırzés rendelkezésére álló erıforrások 
figyelembevételével került összeállításra, a belsı ellenırzési kézikönyvben meghatározott 
szempontok szerint. 
 
1. Az ellenırzés célja 

 

Annak értékelése, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szerveknél, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt 
mőködı közhasznú és gazdasági társaságoknál, valamint az önkormányzat hivatalánál 
 

• megfelelı-e a gazdálkodás szabályszerőségét biztosító belsı kontrollok – az irányítási 
és szabályozási rendszer, valamint a belsı ellenırzési funkciók ellátásának rendszere – 
mőködésének hatékonysága, 

• a költségvetési intézmények, a gazdasági és a közhasznú társaságok által ellátott 
feladatok és a pénzügyi-gazdasági háttér összhangja biztosított-e,  

• a bevételi lehetıségek feltárására, a kiadások csökkentésére tett intézkedések és azok 
eredményessége megfelelıen segíti-e a költségvetési egyensúly megtartását, 

• a számviteli nyilvántartások vezetése, a pénz- és értékkezelés rendje, a bizonylati rend, 
az önkormányzati vagyon nyilvántartása, számbavétele megfelelt-e a szabályossági 
követelményeknek, 

• a költségvetési tervezési, végrehajtási, zárszámadási feladatokban a folyamatba épített, 
elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı ellenırzés hozzájárult-e a 
gazdálkodási feladatok szabályszerő és eredményes ellátásához, 

• az emberi erıforrás gazdálkodás folyamataihoz kapcsolódó kockázatok feltárásával 
csökkent-e, illetve megszőnt-e a szervezet mőködését, a szervezeti célok 
megvalósítását befolyásoló negatív hatás, 

• megfelelıen hasznosították-e a korábbi felügyeleti ellenırzések megállapításait, 
szabályszerőségi és célszerőségi javaslatait, a hozott intézkedések eredményesek 
voltak-e. 

 



1636. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10. szám 

 
 

-3- 
2. Az ellenırzések típusai 
 
2.1. Tartalom szerint  
 
Rendszerellenırzések 
A rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenırzési) 
mőködésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerőség, szabályozottság, 
gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenırzésre. 
 

Pénzügyi ellenırzések 

Az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló 
számviteli nyilvántartásoknak ellenırzése. 
 

Szabályszerőségi ellenırzések 

Annak ellenırzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység mőködése, illetve 
tevékenysége megfelelıen szabályozott-e és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belsı 
szabályzatok és vezetıi rendelkezések elıírásai. 
 
2.2. Terjedelem szerint 
 
Átfogó ellenırzés 
Alapvetı cél, hogy az ellenırzött szervezet mőködése, feladatellátása átfogóan értékelhetı 
legyen.  
 
Cél ellenırzés 
Az ellenırzés általában csak részfeladatok, illetve eseti kérdések tisztázására irányuló 
vizsgálatokat jelent. 
 
Téma ellenırzés 
Azonos idıben több szervezeti egységnél végrehajtott olyan vizsgálat, melynél az ellenırzés 
célja, hogy egy kiemelt feladat értékelésére kerüljön sor.  
 
Utó ellenırzés 
Elızıleg végrehajtott ellenırzés megállapításaira hozott intézkedések betartásának vizsgálata. 
 
3. Az ellenırzési tervet megalapozó szempontok 
 
Az ellenırzési feladatok kiválasztásánál az alábbi szempontok érvényesültek: 
 

• A stratégiai ellenırzési tervhez kapcsolódó célkitőzések, dokumentált 
kockázatelemzés 

• Az ellenırzések egymásra épülése, az ellenırzési célok és irányok összehangolása 
annak érdekében, hogy a vezetés munkájában felhasználhassa az ellenırzési 
tapasztalaton alapuló elemzı összegzéseket 
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• Az ellenırzési erıforrások lehetıségei között az ellenırzés hatáskörébe tartozó 
területek lefedettségének növelése  

 
4. A tervezett ellenırzések tárgya 
 
Az önkormányzat hivatalában, az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési 
intézményeknél, valamint az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt 
mőködı gazdasági és közhasznú társaságoknál az ellenırzések elısegítik a szabályozottsági, 
szabályszerőségi, gazdaságossági, hatékonysági és az eredményességi követelmények 
érvényesülését.  

Az ellenırzések tárgyát ellenırzött szervezetenként, a Ber. 23. §-ában elıírtak szerint 
összeállított ellenırzési programok tartalmazzák. 

5.   Az ellenırzéssel kapcsolatos egyéb feladatok 

 
• A belsı ellenırzés éves tervezési tevékenységével kapcsolatos kockázatfelmérés, 

tervezés, tevékenységi jelentések készítése, részvétel a különbözı megbeszéléseken és 
bizottságok ülésein 

• Tanfolyami képzések, belsı ellenırök kötelezı továbbképzése 
• Szakmai tanácsadás 
• Soron kívüli ellenırzések végrehajtása (20%) 
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2009. évi 

belsı ellenırzési 
munkaidımérleg  

 
 

 
3 fıállású belsı ellenır erıforrás terve: 
 
          Napok száma 
 
1. Elméleti kapacitás 3 x 365 nap/év 1.095 
 
2. Munkaidıalapot csökkentı tényezık  496 
 

� Szombat – vasárnap 3 fı x 104 nap 312 
� Fizetett ünnepek 3 fı x     8 nap 24 
� Szabadság 3 fı x   34 nap (átlagosan) 102 
� Betegség (tapasztalati adatok alapján) 3 fı x     5 nap 15 
� Tanfolyami képzések, továbbképzések 3 fı x     6 nap 18 
� Mérlegképes könyvelı képzés 1 fı x   25 nap 25 

 
3.  Rendelkezésre álló összes ellenıri munkaidıalap 599 
 
4.  Az Ellenırzési munkaterv szerinti feladatok végrehajtására 401 

fordítandó idı 
 
� Felügyeleti jellegő átfogó ellenırzés (7 ellenırzés) 331 
� Témaellenırzés (1 ellenırzés) 15 
� Cél ellenırzés (4 ellenırzés) 40 
� Utóellenırzés (1 ellenırzés) 15 

  
5. Soron kívüli ellenırzések végrehajtása (20%)          120 
 
6. Egyéb ellenırzéssel kapcsolatos feladatok 51 
 

� 2008. évi ellenırzésekrıl szóló beszámoló 15 
� Ellenırzési kézikönyv felülvizsgálata 6 
� 2010. évi ellenırzési munkaterv elkészítése 10 
� Egyéb: közgyőlés, bizottsági ülések, értekezletek, stb. 20  

 
7. Szakmai tanácsadás 27 
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Ellenırzési kapacitás 

Ellenırzési csoport 
létszáma 

Rendelkezésre álló 
összes ellenıri nap 

Ellenırzések 
lefolytatásához 

rendelkezésre álló idı 

Szakmai tanácsadás, 
egyéb ellenırzéssel 

kapcsolatos feladatok 

3fı 599 nap 521 nap 78 nap 

 
 
 

 
 
 

Kiemelt célok 

  Súlyok Intervallumok 

      
Gazdálkodás szabályszerősége, eredményessége és 
hatékonysága 

10 1-5 

      
A lekötött emberi és tárgyi erıforrások, a 
mőködtetett folyamatok összhangja az 
önkormányzat célkitőzéseivel 

6 1-5 

      
A költségvetési pénzeszközök 
intézményrendszeren keresztül történı célszerő 
hasznosulása 

8 1-5 

      
A kiemelten közhasznú tevékenységet folytató 
társaságok racionális és gazdaságos mőködése 

8 1-5 

      

Összesen: 32   
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Folyamatok jelentısége  
(kiemelt célok szerint) 

Kiemelt célok 

S
úl

yo
k 

K
ap

cs
ol

at
 

Gazdálkodási 
tevékenység 
szabályozott-

sága 

Költségvetési 
gazdálkodás 
irányítási és 

kontroll 
rendszere 

Rendelkezésre 
álló 

erıforrásokkal 
való 

gazdálkodás 
hatékonysága 

Közbeszer-
zési 

eljárások 
szabály-

szerősége 

Jogszabályi 
elıírások 
esetleges  

nem 
érvényesülése 

Emberi 
erıforrás 

gazdálkodás 

Belsı 
ellenırzési 
rendszer 

hatékonysága, 
FEUVE 

mőködése 

Számítógépes 
adatfeldolgozás 
folyamatossága, 
adatbiztonság, 
adatvédelem 

Gazdálkodás 
szabályszerősége, 
eredményessége és 
hatékonysága 

10 
1 – 
5 

5 4 4 5 5 3 5 5 

A lekötött emberi és 
tárgyi erıforrások, a 
mőködtetett folyamatok 
összhangja az 
önkormányzat 
célkitőzéseivel 

6 
1 – 
5 

3 4 5 3 4 5 4 3 

A költségvetési 
pénzeszközök 
intézményrendszeren 
keresztül történı célszerő 
hasznosulása 

8 
1 – 
5 

4 5 5 3 4 3 4 3 

A kiemelten közhasznú 
tevékenységet folytató 
társaságok racionális és 
gazdaságos mőködése 

8 1 - 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

Súly összesen 32   140 136 150 132 146 124 146 132 

Folyamat súlyozott 
átlaga 

    4,38 4,25 4,69 4,13 4,56 3,88 4,56 4,13 
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Kockázati tényezık és alkalmazott súlyozás 

 Kockázati tényezı 
Kockázati 

tényezı 
terjedelme 

Alkalma-
zott súly 

Ponthatár 

       

1. Változás/Átszervezés 1-3 5 5-15 

 Stabil rendszer, kisebb változások    

 
Kisebb változások, de nem rendszeresek vagy 
jelentısek  

  

 
A munkatársak személyét, a szabályozást és a 
folyamatokat érintı, jelentıs változások  

  

      

2. Elızı ellenırzés óta eltelt idı 1-4 4 4-16 

 1 évnél kevesebb    

 1-2 év    

 2-3 év    

 4 évnél több      

        

3. Pénzügyi szabálytalanságok valószínősége 1-3 4 4-12 

 Kicsi      

 Közepes      

 Nagy      

        

4. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 1-3 3 3-9 

 Nagyon tapasztalt és képzett      

 Közepesen tapasztalt és képzett      

 Kevés tapasztalat és képzettség hiánya      

        

5. Vezetıség aggályai a rendszer mőködését illetıen 1-3 3 3-9 

 Alacsony szintő      

 Közepes szintő      

 Magas szintő      

     

Minimális pontszám 19 

Maximális pontszám 61 
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Folyamatok kockázata  
(kockázati tényezık szerint) 

Kockázati tényezık 
S

úl
yo

k 

K
ap

cs
ol

at
 Gazdálkodá-

si 
tevékenység 

szabályo-
zottsága 

Költségvetési 
gazdálkodás 
irányítási és 

kontroll 
rendszere 

Rendelkezésre 
álló 

erıforrásokkal 
való 

gazdálkodás 
hatékonysága 

Közbeszer-
zési 

eljárások 
szabály-

szerősége 

Jogszabályi 
elıírások 

esetleges nem 
érvényesülése 

Emberi 
erıforrás 
gazdálko-

dás 

Belsı 
ellenırzési 
rendszer 

hatékonysága, 
FEUVE 

mőködése 

Számítógépes 
adatfeldolgozás 
folyamatossága, 
adatbiztonság, 
adatvédelem 

Változás/Átszervezés 5 
1-
5 

5 5 5 2 4 5 5 5 

Elızı ellenırzés óta 
eltelt idı 

4 
1-
5 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Pénzügyi 
szabálytalanságok 
valószínősége 

4 
1-
5 

3 5 4 5 5 2 5 3 

Munkatársak 
tapasztalata és 
képzettsége 

3 
1-
5 

3 4 5 5 4 3 4 4 

Vezetıség aggályai a 
rendszer mőködését 
illetıen 

3 
1-
5 

3 4 3 3 3 3 4 3 

Súly összesen 24   67 78 71 60 70 63 78 67 

Folyamatok 
súlyozott átlaga 

    2,79 3,25 2,96 2,50 2,92 2,63 3,25 2,79 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1643. 

-10- 
 

Kockázatelemzés összesítése 

   

Értékelési szempontok Súlyok átlaga  Javasolt ellenırzési gyakoriság 

alacsony kockázat  1,0-3,0 öt év 

közepes kockázat     3,0-3,5 három év 

magas kockázat 3,5-5,0 két év 

      
      

Folyamatok 
Folyamatok 
jelentısége 

Folyamatok 
kockázata 

Folyamatok 
kombinált 
kockázata 

Értékelés 
Javasolt 

ellenırzési 
gyakoriság 

1. 2. 3. 4.=(2+3)/2 5. 6. 

Gazdálkodási tevékenység 
szabályozottsága 

             4,38               2,79                3,58     
magas 

kockázat 
két év 

Költségvetési gazdálkodás 
irányítási és kontroll 
rendszere 

             4,25               3,25                3,75     
magas 

kockázat 
két év 

Rendelkezésre álló 
erıforrásokkal való 
gazdálkodás hatékonysága 

             4,69               2,96                3,82     
magas 

kockázat 
két év 

Közbeszerzési eljárások 
szabályszerősége 

             4,13               2,50                3,25     
közepes 
kockázat 

három év 

Jogszabályi elıírások 
esetleges nem érvényesülése 

             4,56               2,54                3,31     
magas 

kockázat 
három év 

Emberi erıforrás gazdálko-
dás 

             4,56           2,92                3,74     
közepes 
kockázat 

három év 

Belsı ellenırzési rendszer 
hatékonysága, FEUVE 
mőködése 

            3,88               2,63                3,25     
magas 

kockázat 
két év 

Számítógépes 
adatfeldolgozás 
folyamatossága, 
adatbiztonság, adatvédelem 

             4,56               3,25                3,91     
közepes 
kockázat 

három év 
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Kockázati tényezık súlyozása alapján 
2009. évben ellenırzésre kerülı intézmények 

Intézmények 

Válto-
zás/      

átszer-
vezés 

Elızı 
ellen-
ırzés 
óta 

eltelt 
idı 

Pénzügyi 
szabályta-
lanságok 
valószí-
nősége 

Munka-
társak 

tapaszta-
lata, 

képzett-
sége 

Vezetıség 
aggályai a 
rendszer 

mőködését 
illetıen 

Ö
ss

ze
s 

po
nt

sz
ám

 

E
ll

en
ır

zé
s 

 
20

09
. é

vb
en

 

Költségvetési intézmények               

Arany János Gyermekotthon, 
Berettyóújfalu 

5 8 4 3 3 23   

Hajdúsági Lakásotthonok, 
Hajdúnánás 

10 12 4 3 3 32 X  

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Debreceni és 
Nyírségi Lakásotthonai, 
Debrecen 

5 4 4 6 3 22  

Komádi Gyermekotthon 5 8 4 3 3 23   

Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

5 12 4 6 3 30 X  

Dr. Kettesy Aladár Általános 
Iskola és Kollégium, Debrecen 

5 12 4 6 3 30 X  

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

5 12 4 3 3 27 X  

Éltes Mátyás Általános és 
Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon, 
Hajdúszoboszló 

5 4 4 3 3 19  

Bocskai István Gimnázium, 
Szakképzı Iskola és 
Diákotthon, Biharkeresztes 

5 4 4 6 3 22  



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1645. 

 
-12- 

 

Intézmények 

Válto-
zás/            

átszer-
vezés 

Elızı 
ellen-
ırzés 
óta 

eltelt 
idı 

Pénzügyi 
szabályta-
lanságok 
valószí-
nősége 

Munka-
társak 

tapaszta-
lata, 

képzett-
sége 

Vezetıség 
aggályai a 
rendszer 

mőködését 
illetıen 

Ö
ss

ze
s 

po
nt

sz
ám

 

E
ll

en
ır

zé
s 

 
20

09
. é

vb
en

 

Györffy István Középiskolai 
Kollégium, Debrecen 

5 8 4 6 3 26  

Kós Károly Mővészeti 
Szakképzı Iskola, Diákotthon, 
Kézmőves Udvarház, Debrecen 

5 12 4 3 3 27 X 

Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatósága 

5 8 4 3 3 23  

Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Mővelıdési 
Központ 

5 4 4 6 3 22  

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 
Debrecen 

5 12 4 3 3 27 X 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Informatikai 
Központ 

5 12 4 3 3 27 X 

Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézet, Debrecen 

5 8 4 6 3 26  

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gazdasági 
Szolgáltató Fıigazgatósága, 
Debrecen 

5 8 4 6 6 29 X 

Közhasznú társaságok               
HAHUSZO Kht. 10 4 8 3 3 28 X 
DERMÁK Kht. 10 4 8 3 3 28 X 
MEGYEGAZDA Kht. 5 4 4 3 3 19  

Gazdasági társaságok               

Kenézy Gyula Kórház-
Rendelıintézet Egészségügyi 
Kft. 

5 4 4 3 6 22  

Megyei Egészségügyi 
Vagyonkezelı és 
Ingatlanhasznosító Kft. 

5 4 4 3 3 19  

Önkormányzati Egészségügyi 
Holding Zrt.    

5 4 4 3 3 19   
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A stratégiai terv és a 
2009. évi ellenırzési terv kapcsolata 

Az ellenırzési 
stratégia és az 
ellenırzési terv 

kapcsolata 

Azonosított kockázati tényezık 
Kockázatelemzéssel kijelölt 
ellenırizendı folyamatok 

Stratégia IV/a.                   
ellenırzési terv  
1- 13. sorszám                         

A szabályozottság teljeskörőségének, 
valamint az egységes, átlátható 
szabályozás hiánya. 

A gazdálkodási tevékenység 
szabályozottsága.  

Stratégia IV/b.                   
ellenırzési terv  
1- 7., 11., 12. 

sorszám                                       

Az ellátandó feladat és a pénzügyi-
gazdasági háttér nem megfelelı 
összhangja, a költségvetési gazdálkodás 
belsı kontroll rendszerének hiánya. 

A költségvetési gazdálkodás 
irányítási és kontroll rendszere. 

Stratégia IV/b.                   
ellenırzési terv  
1- 7. sorszám 

A beszerzések sokrétősége, 
nagyságrendje, specialitásai. A 
közbeszerzési eljárások lebonyolításánál 
esetenként jelentkezı hiányosságok. 

A közbeszerzési eljárások 
szabályszerősége. 

Stratégia IV/c.                   
ellenırzési terv  
1- 7. sorszám 

 

Hatékonyság hiánya a forgóeszközökkel 
(készletek), tárgyi eszközökkel való 
gazdálkodás területén.  

Rendelkezésre álló 
erıforrásokkal való 
gazdálkodás hatékonysága 

Stratégia IV/c.                   
ellenırzési terv  

1- 7.  
sorszám 

Közalkalmazotti alapnyilvántartás, 
munkaidı nyilvántartások teljeskörősége, 
megbízási szerzıdések szabályszerősége.  

Emberi erıforrás gazdálkodás. 
Jogszabályi elıírások esetleges 
nem érvényesülése 

Stratégia IV/d.                   
ellenırzési terv 

8.,13.  
sorszám 

Ellátottak személyes letétben elhelyezett 
készpénzének kezelése, szabályszerő 
nyilvántartás vezetése hiányossága, a 
magánokiratba foglalt megbízások, 
nyilatkozatok hitelességét biztosító alaki, 
tartalmi elemek hiánya. 

Jogszabályi elıírások esetleges 
nem érvényesülése. Belsı 
ellenırzési rendszer 
hatékonysága, FEUVE 
mőködése.  

Stratégia IV/d.                   
ellenırzési terv  

1- 8., 13. 
 sorszám 

A szabályszerő és eredményes 
feladatellátást akadályozó tényezık 
feltárását, megszüntetését, 
a folyamatba épített elızetes és utólagos 
vezetıi ellenırzés és a belsı ellenırzés 
mőködése nem megfelelı hatékonysággal 
segíti elı. 

Belsı ellenırzési rendszer 
hatékonysága, FEUVE 
mőködése. 

Stratégia IV/e.                   
ellenırzési terv  

1- 9.,11.,13. 
sorszám 

A szervezeti kontrollok és a folyamatba 
épített kontrollok sokrétősége, a 
nyilvántartások szabályszerősége, 
pontossága és naprakészsége. 

Számítógépes adatfeldolgozás 
folyamatossága, adatbiztonság, 
adatvédelem. 
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2009. évi Ellenırzési terv 
 

Sor-
szám 

Ellenırzött szerv 

 
Ellenırzés típusa Ellenırzött 

idıszak 

Tervezett 
ellenırzési 

idıpont 

I. Átfogó ellenırzések 

1. 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 
Debrecen 

Rendszer 
ellenırzés 

2005.04.01.-
2008.12.31. 

Február 

2. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Informatikai 
Központ 

Rendszer 
ellenırzés 

2006.01.01.-
2008.12.31 

Március 

3. 
Kós Károly Mővészeti Szakképzı 
Iskola, Diákotthon, Kézmőves 
Udvarház, Debrecen 

Rendszer 
ellenırzés 

2006.07.01.-
2009.03.31. 

Április 

 
4. 

Dr. Kettesy Aladár Általános 
Iskola és Kollégium, Debrecen 

 
Rendszer 
ellenırzés 

2006.04.01.-
2009.03.31. 

Június 

 
5. 

Hajdúsági Lakásotthonok, 
Hajdúnánás 

 
Rendszer 
ellenırzés 

2006.07.01.-
2009.05.31. 

Július 

6. 
Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Rendszer 
ellenırzés 

2006.07.01.-
2009.07.31. 

Szeptember 

7. 

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

Rendszer 
ellenırzés 

2006.10.01.-
2009.08.31. 

Október 
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II. Téma ellenırzések 

8. 
DERMÁK Kht. 

� Komádi fióktelep 
� Hajdúszoboszlói fióktelep 

Szabályszerőségi 
ellenırzés: 

gondozottak érték és 
vagyonkezelése 

2008.01.01.-
2008.12.31. 

Január 

III. Cél ellenırzések 

9. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Szabályszerőségi 
ellenırzés: 

pénzkezelés 
szabályszerősége 

2008.01.01.-
2008.12.31. 

Március 

10. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gazdasági 
Szolgáltató Fıigazgatósága, 
Debrecen 

Szabályszerőségi 
ellenırzés: 

szabályozottság 
folyamata 

2008.01.01.-
2009.03.31. 

Május 

11. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Szabályszerőségi 
ellenırzés: 

 a hivatal által 
üzemeltetett 

személygépkocsi 
használat vizsgálata 

2009.01.01.-
2009.09.30. 

November 
(vége) 

December 
(eleje) 

12. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Szabályszerőségi 
ellenırzés: 

Bursa Hungarica 
Felsıoktatási 

Ösztöndíj pályázatra 
céljelleggel átadott 

pénzeszközök          
–mintavételes– 

célszerinti 
felhasználásának 

ellenırzése. 

2008.01.01.-
2008.12.31. 

Június 

IV. Utó ellenırzések, az elvégzett ellenırzések megállapításainak függvényében 

13. 
HAHUSZO Kht. 
 

Szabályszerőségi 
ellenırzés: 

gondozottak érték- 
és vagyonkezelése  

intézkedési 
tervben 
foglaltak 
végrehajtása 

Szeptember 

 
Debrecen, 2008. október 29. 
        Tóth Erzsébet 
            belsı ellenırzési vezetı 
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273/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. §. r) pontja 
alapján a következı gépjármőveket 2009. január 1-tıl ingyenesen átadja a Hajdú-Bihar 
Megyei Polgárır Szövetség részére: 

 

Típus Forgalmi rendszám Üzembe helyezés éve 

Volkswagen Bora JDH-199. 2004. 

Volkswagen Bora HYW-002 2002. 

Opel Astra  HXC-443 2001. 

Suzuki Wagon R+ HIL-444. 2000. 

 
A közgyőlés a Megyei Polgárır Szövetségnek átadásra kerülı gépjármővek után felmerülı 
fizetési kötelezettséghez a szervezet 2009. évi támogatása keretében biztosít forrást, a megyei 
önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a gépjármővek átadásához kapcsolódó szerzıdés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. január 31. 
 

 
 
274/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok és a többcélú 
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 
feltételeirıl szóló 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 
348/2007. (XI. 30.) MÖK határozat alapján a Komádi Gyermekotthon vonatkozásában 
nyilatkozik arról, hogy a továbbfoglalkoztatást nem vállaló dolgozók esetében a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban eltöltött idı 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására 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 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:   2008. november 10. 
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275/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport 
Szövetség 2008. évi feladatainak ellátásához 1.380.000 Ft-ot, azaz egymillió-
háromszáznyolcvanezer forintot biztosít, a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a költségvetési rendelet következı módosításakor 
gondoskodjon a támogatás fedezetének az önkormányzat 2008. évi költségvetésébe történı 
beépítésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:     2008. november 28.  
 
 
 
276/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
egyetért az OTP Nyrt-vel a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig folyószámla hitelkeret 
szerzıdés megkötésével a következı feltételek szerint: 
 

- hitelkeret:    800 millió Ft 
- kamat:     BUBOR + 1,8% 
- rendelkezésre tartási jutalék:  0,15%. 

 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szerzıdés aláírására, és a közbeszerzési szabályok 
szerinti intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy az OTP Nyrt. változatlan feltételekkel 
tett ajánlata esetén, a folyószámla hitelkeret szerzıdést 2009. október 5. napjáig megkösse.  
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:     2008. november 28.  
 
 
 
277/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadja a közgyőlés a 4/2008 (II. 1.) 
MÖK határozatával kibocsátott 3 milliárd Ft értékő a kötvénybıl származó bevétel 
alakulásáról szóló tájékoztatót. 
 
A közgyőlés a 4/2008 (II. 1.) MÖK határozat 4. pontját a következık szerint módosítja: 
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„4. A közgyőlés egyetért azzal, hogy a kötvény kibocsátásából származó ideiglenesen szabad 
pénzeszközöket a közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat számára legelınyösebb feltételek 
mellett pénzintézetnél betétként elhelyezze, állampapírokba fektesse be.” 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   folyamatos 
 
 
 
278/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § k) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva 2008. december 1-tıl 2009. március 31. napjáig készfizetı kezességet vállal – 
összesen 500 millió Ft hitelösszeg erejéig – a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. által – a 316/2007. (XI. 30.) MÖK és a 243/2008. (IX. 26.) 
MÖK határozatok alapján – a számlavezetı pénzintézetnél meghosszabbítani tervezett 
folyószámlahitel visszafizetésére. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a készfizetı kezesség vállalására vonatkozó nyilatkozat 
aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 15. 
 
 
 
279/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyrıl szóló módosított 1997. 
évi CLIV. törvény 140/A. § (9) bekezdés db) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a 
Megyei Etikai Tanácsban dr. Tiba István helyére a Kenézy Kórház Rendelıintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tulajdonosának képviseletével  
 

Kocsis Róbert alelnököt bízza meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke  
Határidı:   2008. november 15. 
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280/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire 
a 172/2007. (VI. 29.) MÖK határozat módosításaként a Kenézy Kórház Rendelıintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. felügyelı bizottságába dr. Tiba István helyére  
2008. november 7-tıl 2012. július 1-ig  
 

Bernáth László közgyőlési tagot választja meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2008. november 15. 
 
 
 
281/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 61/A. §-a alapján a 383/2006. (XII. 15.) MÖH határozat 
módosításaként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Egyeztetı Bizottsága tagjaivá Arnóth Sándor helyére 2008. november 7-tıl 
 

Bodó Sándor közgyőlési tagot választja meg. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 15. 
 
 
 
282/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában 
lévı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9696/2 hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, 
Vármegyeháza u. 1/a. szám alatt található, 2936 m2 alapterülető ingatlan értékesítésére 
vonatkozó pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, egyben az ingatlan értékesítésére új 
pályázatot ír ki a következık szerint: 
 

Pályázati felhívás 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9696/2 hrsz. alatt 
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felvett, a valóságban Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a. szám alatt található, 2936 m2 területő 
ingatlan értékesítésére. 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez 
zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Vármegyeháza utca ingatlanvétel” 
megjelöléssel. 
 
 
A pályázat beérkezési határideje: 2009. január 15. (csütörtök) 16.00 óra. 
A pályázati kötöttség minimális idıtartama: 60 nap. 
A pályázati eljáráson történı részvételre az jogosult, aki 5 MFt pályázati biztosítékot a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-
15372387 számú számlájára átutal. Az átutalásról szóló bizonylat másolatát a pályázathoz 
mellékelni kell. 
 
Bírálati szempont az ajánlott vételár. A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követıen 
második fordulót bonyolít le, melynek során a két legmagasabb összegő vételárat ajánló 
pályázóval tárgyal. A pályázatok elbírálásáról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése várhatóan 2009. évi elsı ülésén dönt.  
Az ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába 
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése szerint Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát elıvásárlási jog illeti meg. 
 
Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  
 
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl 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 pályázat kiírója a második forduló elıtt lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 
 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Közgazdasági Fıosztályától (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. új épületszárny I. emelet 110. 
szoba, tel.: 52/507-567) kérhetı. 
 

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 10. a felhívás megjelentetésére, 
    2009. február 28. a pályázat elbírálására 
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283/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
1.) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában 
lévı, a berettyóújfalui ingatlan-nyilvántartásba 3394 hrsz. alatt felvett, a valóságban 
Berettyóújfalu, Szent István tér 11. sz. alatti 2350 m2 alapterülető ingatlan értékesítésére 
vonatkozó pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
ajánlatát elfogadja és az ingatlant az önkormányzat részére értékesíti. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a cserével vegyes adásvételi szerzıdés aláírására a 
következı feltételekkel:  
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonába kerül a Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata tulajdonában lévı püspökladányi 3706/4. hrsz-ú, a valóságban 
Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 7. szám alatti, 3613 m2, „kivett kórház” megnevezéső 
ingatlan, melynek értéke 50,6 M Ft, 

- Berettyóújfalu Város Önkormányzata tulajdonába kerül a berettyóújfalui ingatlan-
nyilvántartásba 3394 hrsz. alatt felvett, a valóságban Berettyóújfalu, Szent István tér 11. 
sz. alatti 2350 m2 alapterülető ingatlan, melynek értéke 80,6 M Ft, 

- Berettyóújfalu Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 
értékkülönbözetként 2009. március 31-ig 13 M Ft-ot, 2009. szeptember 30-ig további 13 
M Ft-ot fizet meg a megyei önkormányzat számára. A vételárba beszámításra kerül a 
pályázati biztosítékként a megyei önkormányzat részére átutalt 4 M Ft, 

- az ingatlanok tulajdonjogának átadására és a birtokba adásra a szerzıdés aláírásával 
egyidejőleg kerül sor. 

 
2.) A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 140/2007. (V. 31.) MÖK határozatát. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 7. 
 
 
 

284/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában 
lévı, a püspökladányi ingatlan-nyilvántartásba 3710/4 hrsz. alatt felvett, a valóságban 
Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatt található 8164 m2 alapterülető ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja, egyben az ingatlan 
értékesítésére új pályázatot ír ki a következık szerint: 

 
Pályázati felhívás 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a püspökladányi ingatlan-nyilvántartásba 3710/4 hrsz. 
alatt felvett, a valóságban Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatt található 8164 m2 
alapterülető ingatlan értékesítésére. 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez 
zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Püspökladány ingatlanvétel” megjelöléssel. 
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A pályázat beérkezési határideje: 2009. január 15. (csütörtök) 16.00 óra. 
A pályázati kötöttség minimális idıtartama: 60 nap. 
 
A pályázati eljáráson történı részvételre az jogosult, aki 2 MFt pályázati biztosítékot a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-
15372387 számú számlájára átutal. Az átutalásról szóló bizonylat másolatát a pályázathoz 
mellékelni kell. 
Bírálati szempont az ajánlott vételár. A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követıen 
második fordulót bonyolít le, melynek során a két legmagasabb összegő vételárat ajánló 
pályázóval tárgyal. A pályázatok elbírálásáról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése várhatóan 2009. évi elsı ülésén dönt.  
Az ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába 
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése szerint Püspökladány Város 
Önkormányzatát elıvásárlási jog illeti meg. 
 
Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  
 
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl 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 pályázat kiírója a második forduló elıtt lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 
 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Közgazdasági Fıosztályától (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. új épületszárny I. emelet 110. 
szoba, tel.: 52/507-567) kérhetı. 
 

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 10. a felhívás megjelentetésére, 
    2009. február 28. a pályázat elbírálására 
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285/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és 
Kollégium közétkeztetési feladatait szolgáltatásvásárlás útján biztosítsa.  
A szolgáltató kiválasztása során bírálati szempontként kell értékelni a közétkeztetési 
feladatellátásban érintettek továbbfoglalkoztatására irányuló ajánlatot.  
 
A közgyőlés egyetért azzal, hogy a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató 
Közhasznú Társassággal (Biharkeresztes, Ady Endre u. 12.) létrejött megállapodás közös 
megegyezéssel kerüljön megszüntetésre, azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás a 
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szolgáltatási szerzıdés megkötésének napjával 
veszti hatályát. 
A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Szabó András, igazgató 
Határidı:    2008. november 15. 
 
 
 
286/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, 
valamint a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium közétkeztetési feladatait 
szolgáltatásvásárlás útján, együttesen biztosítsa. 
A szolgáltató kiválasztása során bírálati szempontként kell értékelni a közétkeztetési 
feladatellátásban érintett közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására irányuló ajánlatot.   
 
A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmények vezetıit a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Csobán Péterné, igazgató 
Somogyiné Lakatos Andrea, igazgató 

Határidı:    2008. november 15. 
 
 
 
287/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 99. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a fenntartásában mőködı 
biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 2007. évi 
országos kompetenciamérés eredményei alapján készített - a határozat mellékletét képezı - 
intézkedési tervét. 
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A közgyőlés szükségesnek tartja, hogy az intézmény vezetıje az intézkedési terv 
végrehajtásáról folyamatosan adjon tájékoztatást. 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázati források bevonásával segítse elı az intézményi 
humánerıforrás fejlesztését.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Szabó András, igazgató 
Határidı:   2008. november 15. 
 

Melléklet 
 
 

A Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium 
a 2007. évi 10. szakiskolai évfolyam kompetenciaeredményei 

javítására készített intézkedési terve 

 

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

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

2007-ben bıvítettük a szakiskolai képzési profilt, a mezıgazdaság mellé az informatikát is 
bevettük, így a szakiskolai 9-10. osztály fele az informatikai szakmacsoporttal ismerkedik. 
Terveink szerint ık a 2009/2010. tanévtıl kezdıdıen a számítógép-szerelı, -karbantartó 
szakmát fogják tanulni a szakképzési évfolyamokon. 

Az idei decentralizált pályázatokon közel 18.000.000,-Ft-ot nyertünk a szakképzés tárgyi 
feltételeinek javítására. 

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

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

Oktatási rendszerünk problémái közül szakiskolánkra fokozottan jellemzı a motiváció hiánya. 
Legszembetőnıbb a diákok tanulás iránti motivációjának szinte teljes hiánya. Amíg ezt a 
problémát nem sikerül megoldanunk, minıségi „produktummal” nem tudunk elıállni. A 
feladat nem más, mint egy tanulni belsı motiváció alapján is élethossziglan képes ember 
nevelése. Minden tevékenység alapja a motiváltság. Amennyiben ez nincs, az ember 
értelmetlennek érzi a tevékenységet. A legnagyobb probléma a belsı motiváltság hiánya. A 
kisgyerekek általában nagyon kíváncsiak, de amint elérik a tízes éveiket érdeklıdésük 
meredeken csökken a tanulás iránt. Sokan kimaradnak, mások tovább járnak iskolába, de csak 
minimális erıfeszítésre hajlandók. Testi valóságukban jelen vannak ugyan, de szellemileg 
nem. Az ingerszegény környezet, ahonnan érkeznek tanulóink, nem alakítja ki azt a belsı 
motivációt, amely a tanuláshoz feltétlen szükséges. 

A hagyományos, frontális oktatási módszerekkel ezek a tanulók nem képezhetık. A kiutat a 
kompetencia alapú oktatás bevezetésében látjuk. Ettıl várjuk a tanulók neveltségi, illetve 
tudásszintjének növekedését. Ezzel párhuzamosan a szakiskola 9-10. évfolyamán 
csoportbontásban oktatjuk a magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakat. A 
kisebb létszám mellett könnyebben fenntartható az órai rend és fegyelem, így – reményeink 
szerint – jobb körülmények között folyhat a kompetenciafejlesztés. Az új ismereteket 
igyekszünk a tanórák keretein belül begyakoroltatni, házi feladatot nem adunk. Az utóbbi 
években a tanulók egyre inkább felszerelés (tankönyv, füzet, toll, ceruza) nélkül érkeznek az 
iskolába, ezért azokat a tanteremben lévı zárható szekrényben tartjuk. A kollégista 
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szakiskolai tanulókkal szociálpedagógus végzettségő nevelıtanár foglalkozik minden nap, 
projekt módszer alkalmazásával igyekszik szocializálni, fejleszteni ıket. 

Intézményünk az MSZ EN ISO 9001 szabvány alapján mőködı minıségirányítási 
programmal rendelkezik. A minıségirányítási programban szabályozva van a mérési, 
értékelési rendszer, meghatározásra kerültek az ehhez kapcsolódó célok, valamint az ezek 
megvalósítására vonatkozó fejlesztési célok. 

A minıségirányítási program minıségpolitikája helyzetelemzésre alapozott, határidıvel és 
sikerkritériummal is rögzített célokat tartalmaz - intézményi, munkaközösségi és pedagógus 
szinteken – a kompetencia alapú oktatás bevezetésére, fejlesztésére és az országos 
kompetenciamérésen való jobb eredmények elérésére. A célmeghatározás – a szigorú 
szabvány betartása alapján – a vezetıségi átvizsgálások alkalmával történik. Ez az alapja a 
folyamatos fejlesztésnek és annak fenntartásának. 

Folyamatszabályozásaink tartalmazzák többek között a tanulók mérési-, értékelési rendszerét 
is. A mőködési folyamatokba bekerültek az adott kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos 
elemek, a vezetık és a pedagógusok teljesítményértékelési szempontjainál megfogalmazásra 
kerültek a kompetenciafejlesztésre vonatkozó elvárások. 

Elsıdleges célunk, hogy a nevelıtestület tagjai ismerjék meg a kompetenciafejlesztés 
módszereit, illetve alkalmazzák azokat, fıleg a szakiskola 9-10. évfolyamán. 
Sikerkritériumként 2010-re az évfolyamismétlı tanulók számának 10 %-kal történı 
csökkentését, valamint a szakiskolában a 2006. évi matematikai eszköztudás és az olvasás-
szövegértés kompetenciaterületek eredményeinek 30 ponttal történı növekedését szeretnénk 
elérni. 

A fentieket tekintve a fenntartói elvárás alapján elkészítettük intézkedési terveinket. 
Alapvetıen 5 intézkedési terv készült, még 2006. ıszén, hiszen már akkor ismertek voltak a 
problémák, a kompetencia mérés eredményeitıl függetlenül. Az ezekben foglaltakat a 
2007/2008. tanév során kezdtük el megvalósítani. A megvalósítás során sor került néhány 
tevékenység átütemezésére, illetve a megjelölt idıpontokban korrekciókat tettünk. 

Az intézkedési tervek szakmailag, logikailag összefüggıek, amelyekben foglalt 
tevékenységeket az intézményi szintő intézkedési terv szintetizálja. Kettıben munkaközösségi 
szinten, kettıben pedig a pedagógus egyéni szintjén határoztuk meg a feladatokat. Mivel 
számunkra stratégiailag fontos célok a kompetenciafejlesztés és a kompetencialapú oktatás 
mihamarabbi bevezetése, ezért a 2008. április 1-tıl elfogadott IMIP részévé tettük ezeket az 
intézkedési terveket. 

MSZ EN ISO 9001 szabvány alapján mőködı minıségirányítási rendszerünk külsıleg is 
auditált, amely azt jelenti, hogy a rendszer mőködése, a folyamatokban és intézkedési tervben 
leírtak megvalósítását nem csak a fenntartó ellenırzi. 

A fentiek tekintetében a mellékelt intézkedési tervek a korábbi folyamat részeit képezik 
egészen 2009. augusztus 31-ig. 

Mindegyik intézkedési terv tartalmazza a korábbiakban megtett szükséges korrekciókat, 
illetve azóta esetlegesen felmerülı új tevékenységeket. 

Az intézményi szintő intézkedési terv, ami szőkebb értelemben fejlesztési tervnek is 
tekinthetı – a kompetencia fejlesztés tekintetében – tartalmazza a szintézist, amely a másik 4 
intézkedési tervben lebontva jelenik meg az elıbb említett szakmai és logikai elvek alapján. 
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A folyamat intézményi szintő végrehajtásáért az igazgató felel, azonban a részfeladatoknak 
felelısei vannak, akik ezeket a feladatokat a megtervezett idıre – reményeink szerint – el is 
végzik. 

A kompetenciamérés eredményeinek javítására készített és módosított intézkedési tervek a 
mellékletben szerepelnek. 

 

 

Biharkeresztes, 2008. október 3. 

 

 Szabó András 
 igazgató 
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BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

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

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2009. 08. 31. 
Változat:1. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán 
kompetenciaalapú oktatás 

megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos 

átlageredményének elérése 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 1661/72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

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

1. 
Tanmenetek 
felülvizsgálata 

Dokumentum-
elemzés 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık Megtörtént 31.            

2. 
Tanév eleji 
felmérés 
9.C, 10.C 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Zsilinyiné T.Á. Megtörtént  01.           

3. 

Tanmenetek 
korrekciója, új 
tanmenetek 
elkészítése 

Tanmenetek 
Munkaközösségi 
értékelések 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık Megtörtént  20.           

4. 
Fejlesztési 
feladatok 
megvalósítása 

Kompetencia alapú 
oktatás 

Tanórai munka 
Osztályokban 
tanító tanárok 

  
 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 

5. 
Új módszerek 
alkalmazása 

Tanmenetek, 
óravázlatok 

Megtartott tanítási 
órák 

Igazgató, 
vezetık 

  
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x  

6. 

Mérıeszközök, 
feladatlapok 
folyamatos 
győjtése, 
alkalmazhatóság
uk vizsgálata 

Győjtımunka 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Feladatlap, 
mérılap 
győjtemény 

Mk.-vezetık   

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 

x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 

7. 
Képzésben való 
részvétel 

Képzések költsége 
Tanított 
tantárgyanként 
1 fı  

Igazgató   
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x  

8. 

Követı - 
kompetencia 
alapú - mérés a 
10. évfolyamon 

Mérılapok 
elkészítése 

Mérés 

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

     20.        
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BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

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

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2009. 08. 31. 
Változat:1. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán 
kompetenciaalapú oktatás 

megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos 

átlageredményének elérése 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 1661/72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

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

9. 

A szakképzı 
tagozat 
közismereti 
oktatásban 
használatos 
tankönyveinek és 
feladat-
győjteményei-
nek össze-
győjtése 

tankönyvek 
Minden 
forgalomban lévı 
tankönyv megléte 

Ig.hely.      20.        

10. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 2 bemutató óra Ig.hely. .     20.        

11. 
Tapasztalatok 
megosztása 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

3 megbeszélés Mk.-vezetık      20.        

12. 
Új módszertani 
lehetıségek 
győjtése 

Szakirodalom 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Módszertani 
győjtemény 

Mk.-vezetık      20.        

13. 

Tájékoztatás a 
mérések 
eredményeirıl a 
nevelıtestület  

Tájékoztatás 
Vélemények, 
javaslatok 
győjtése 

Zsilinyiné Tóth 
Ágnes, 
Harasztiné 
Semjéni Anita 

      31.       
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((IInnttéézzmméénnyyii  sszziinnttőő  ffeejjlleesszzttééssii  tteerrvv  --  kkoommppeetteenncciiaaaallaappúú  ookkttaattááss))  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2009. 08. 31. 
Változat:1. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán 
kompetenciaalapú oktatás 

megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos 

átlageredményének elérése 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 1661/72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

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

14 

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

Tanmenetek 
Tanítási 
módszerek 
egységesítése 

Igazgató, mk.-
vezetık 

      31.       

15. 

A tankönyvek 
tartalmának 
összevetése a 
helyi 
tantervekkel 

Tankönyvek, helyi 
tantervek 

Eltérések 
megállapítása 

Mk.-vezetık       31.       

16. 

Új módszerek 
értékelése, 
esetleges 
felülvizsgálata 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

Munkaközösségi 
értékelés 

Mk.-vezetık       31.       

17. 
Tárgyi 
eszközök 
számba vétele 

Eszközleltár 

Szükséges 
eszközök a 
kompetencia 
fejlesztéshez 

Ig.hely.        28.      

18. 

Az 
alkalmazandó 
módszerek, 
tevékenységek 
beillesztési 
lehetıségei a 
pedagógiai 

PP elemzés 
Nevelıtestületi 
értekezlet 

Igazgató        28.      



1664. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10. szám 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

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

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2009. 08. 31. 
Változat:1. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán 
kompetenciaalapú oktatás 

megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos 

átlageredményének elérése 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 1661/72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

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

programba 

19. 
Pedagógia 
program 
módosítása 

PP elemzése Nevelıtestület Igazgató         31.     

20. 

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

Tájékoztatás 
Vélemények, 
javaslatok 
győjtése 

Zsilinyiné Tóth 
Ágnes, 
Harasztiné 
Semjéni Anita 

         15.    

21. 
Országos 
kompetenciamér
és 

Mérılapok 
kitöltése 

Mérés 
Zsilinyiné Tóth 
Ágnes, 
MIR-vez 

          28.   

22. 
Kontroll 
vizsgálat 
(9. évfolyam) 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Zsilinyiné T. 
Ágnes 

          31.   

23. 

Követı - 
kompetencia 
alapú mérés a 9. 
évfolyamon 

Mérılapok 
elkészítése 

Mérés 

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

           06.  

24. 

Tájékoztatás a 
mérések 
eredményeirıl a 
nevelıtestület 

Tájékoztatás 

Éves szintő 
elemzés 
elkészítése 
 

Zsilinyiné Tóth 
Ágnes, 
Harasztiné 
Semjéni Anita 

           20.  



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1665. 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

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

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2009. 08. 31. 
Változat:1. 

Cél: A szakiskola 9-10. évfolyamán 
kompetenciaalapú oktatás 

megvalósítása 

Sikerkritérium: 
A kompetenciamérés országos 

átlageredményének elérése 

Kidolgozta: 
Szabó András igazgató 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 1661/72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megsz

erzett képesítés 

Felelıs/felülvizsg
áló/résztvevı 

személy 

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

részére, az éves 
eredmények 
tekintetében 

25. 
Következı 
tanévi teendık 
meghatározása 

Nevelıtestületi 
fórum 

Vélemények, 
javaslatok 
győjtése 

Igazgató, 
MIR vez. 

      .     20.  

26. 
Módszerek 
kiválasztása a 
tankönyvekhez 

Tankönyvek 
Szakirodalom 

Tantárgyakra, 
évfolyamokra 
lebontott 
módszerek 

Mk.-vezetık            20.  

27. 
Tanév végi 
értékelés 

Értekezlet, 
pedagógus 
teljesítményértékel
és 

Tantestületi 
értekezlet 

Szabó András 
Lupócz János 

           30.  

28. 
Tanmenetek 
korrekciója 

Tanmenetek Pedagógusok Mk.-vezetık            31.  



1666. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10. szám 

 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(Munkaközösségi szintő fejlesztési terv a pedagógusok tekintetében)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31. 

Változat: 1. 
Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az 
évfolyamismétlı tanulók 
számának 10 %-kal való 

csökkentése 2010-re 2006-hoz 
képest 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11666666//72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/meg
szerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

1. 

A tankönyvek 
tartalmának 
összevetése a 
helyi 
tantervekkel 

Tankönyvek, helyi 
tantervek 

Eltérések 
megállapítása 

Mk.-vezetık Megtörtént 01.            

2. 

Országos 
kompetenciamér
és 
eredményeinek, 
azok trendjeinek 
vizsgálata az 
elızı 
kompetenciamér
ési adataira 
vonatkozóan 

Központilag 
biztosított 
adatbázisok / 
statisztikai 
módszerek, 
trendvizsgálat 

Minden országos 
mérésre kiterjedı 
vizsgálat 

Mk.-vezetık megtörtént 10.            

3. 
Új tanmenetek 
elkészítése 

Régi tanmenetek 
Módszertani 
győjtemény 

Kész tanmenetek Mk.-vezetık megtörtént 20.            

4. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 2 bemutató óra Ig. hely.     20.         

5. 
Tapasztalatok 
megosztása 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

3 megbeszélés 

Harasztiné 
S.A., 
Zsilinyiné 
T.Á. 

    20.         



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1667. 

 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(Munkaközösségi szintő fejlesztési terv a pedagógusok tekintetében)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31. 

Változat: 1. 
Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az 
évfolyamismétlı tanulók 
számának 10 %-kal való 

csökkentése 2010-re 2006-hoz 
képest 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11666666//72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/meg
szerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

6. 
Új módszertani 
lehetıségek 
győjtése 

Szakirodalom 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Módszertani 
győjtemény 

Mk.-vezetık     20.         

7. 

Új módszerek 
értékelése, 
esetleges 
felülvizsgálata 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

Munkaközösségi 
értékelés 

Mk.-vezetık      31.       31. 

8. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 4 bemutató óra Ig. hely.          31.    

9. 
Tanmenetek 
korrekciója 

Tanmenetek 
Munkaközösségi 
értékelések 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık             31. 



1668. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10. szám 

 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(Munkaközösségi szintő fejlesztési terv a tanulói kompetenciafejlesztés tekintetében)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31.. 
Változat: 1. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az évfolyam-
ismétlı tanulók számának 10 %-

kal való csökkentése 2010-re 
2006-hoz képest 

(A matematikai eszköztudás és 
az olvasás-szövegértés 
kompetenciaterületek 

eredményei 30 standardponttal 
növekednek) 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11666688//7722 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/meg
szerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

1. 

A tankönyvek 
tartalmának 
összevetése a 
helyi 
tantervekkel 

Tankönyvek, helyi 
tantervek 

Eltérések 
megállapítása 

Mk.-vezetık Megtörtént 01.            

2. 

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

Központilag 
biztosított 
adatbázisok / 
statisztikai 
módszerek, 
trendvizsgálat 

Minden országos 
mérésre 
kiterjedı 
vizsgálat 

Mk.-vezetık, 
pedagógusok 

Megtörtént 01.            

3. 
Új tanmenetek 
elkészítése 

Régi tanmenetek, 
dokumentum-
elemzés 
Módszertani 

Kész tanmenetek Mk.-vezetık Megtörtént 20.            



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1669. 

 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(Munkaközösségi szintő fejlesztési terv a tanulói kompetenciafejlesztés tekintetében)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31.. 
Változat: 1. 

Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az évfolyam-
ismétlı tanulók számának 10 %-

kal való csökkentése 2010-re 
2006-hoz képest 

(A matematikai eszköztudás és 
az olvasás-szövegértés 
kompetenciaterületek 

eredményei 30 standardponttal 
növekednek) 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11666688//7722 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/meg
szerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

győjtemény 

4. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 2 bemutató óra Ig. hely.     20.         

5. 
Tapasztalatok 
megosztása 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

3 megbeszélés Mk.-vezetık     20.         

6. 
Új módszertani 
lehetıségek 
győjtése 

Szakirodalom 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Módszertani 
győjtemény 

Mk.-vezetık     20.         

7. 

Új módszerek 
értékelése, 
esetleges 
felülvizsgálata 

Munkaközösségi 
megbeszélések 

Munkaközösségi 
értékelés 

Mk.-vezetık      31.        

8. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 4 bemutató óra Ig. hely.          31.    

9. 
Tanmenetek 
korrekciója 

Tanmenetek 
Munkaközösségi 
értékelések 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık             31. 



1670. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10. szám 

 

 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(A pedagógus egyéni szintjén megvalósítandó fejlesztési terv)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31. 

Változat:.1. 
Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az évfolyam-
ismétlı tanulók számának 10 %-

kal való csökkentése 2010-re 
2006-hoz képest 

(A matematikai eszköztudás és 
az olvasás-szövegértés 
kompetenciaterületek 

eredményei 30 standardponttal 
növekednek) 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11667700//72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/meg
szerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

1. 
Módszerek 
kiválasztása a 
tankönyvekhez 

Tankönyvek 
Szakirodalom 

Tantárgyakra, 
évfolyamokra 
lebontott 
módszerek 

Mk.-vezetık Megtörtént 01.            

2. 

Országos 
kompetenciamér
és 
eredményeinek, 
azok trendjeinek 
vizsgálata az 
elızı 
kompetenciamér
ési adataira 
vonatkozóan 

Központilag 
biztosított 
adatbázisok / 
statisztikai 
módszerek, 
trendvizsgálat 

Minden országos 
mérésre kiterjedı 
vizsgálat 

Mk.-vezetık, 
ig.helyettes 

Megtörtént 01.            

3. 
Képzésben való 
részvétel 

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

Igazgató  x x x x x x x x x x   

4. 
Tanév eleji 
felmérés 
9.C, 10.C 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Zsilinyiné 
T.Á. 

Megtörtént 10.            



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1671. 

 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(A pedagógus egyéni szintjén megvalósítandó fejlesztési terv)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31. 

Változat:.1. 
Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az évfolyam-
ismétlı tanulók számának 10 %-

kal való csökkentése 2010-re 
2006-hoz képest 

(A matematikai eszköztudás és 
az olvasás-szövegértés 
kompetenciaterületek 

eredményei 30 standardponttal 
növekednek) 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11667700//72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/meg
szerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

5. 
Új tanmenetek 
elkészítése 

Régi tanmenetek 
Módszertani 
győjtemény 

Kész tanmenetek Mk.-vezetık Megtörtént 20.            

6. 
Képzésben való 
részvétel 

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

Igazgató  x x x x x x x x x x   

7. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 2 bemutató óra Ig. hely.     20.         

8. 
Új módszertani 
lehetıségek 
győjtése 

Szakirodalom 
Munkaközösségi 
megbeszélések 

Módszertani 
győjtemény 

Mk.-vezetık     20.         

9. 

A tankönyvek 
tartalmának 
összevetése a 
helyi 
tantervekkel 

Tankönyvek, helyi 
tantervek 

Eltérések 
megállapítása 

Mk.-vezetık     20.         

10. 
Egymás 
munkájának 
megismerése 

Óralátogatások 4 bemutató óra Ig. hely.          31    



1672. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10. szám 

 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(A pedagógus egyéni szintjén megvalósítandó fejlesztési terv)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31. 

Változat:.1. 
Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az évfolyam-
ismétlı tanulók számának 10 %-

kal való csökkentése 2010-re 
2006-hoz képest 

(A matematikai eszköztudás és 
az olvasás-szövegértés 
kompetenciaterületek 

eredményei 30 standardponttal 
növekednek) 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11667700//72 

Idıterv 
2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/meg
szerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

11. 
Év végi 
felmérés 9.C 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Zsilinyiné 
T.Á. 

          15.   

12. 
Tanmenetek 
korrekciója 

Tanmenetek 
Munkaközösségi 
értékelések 

Korrigált 
tanmenetek 

Mk.-vezetık             31. 

 
 
 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1673. 

 

BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(A pedagógus egyéni szintjén megvalósítandó fejlesztési terv)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31. 

Változat:.1. 
Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az évfolyam-
ismétlı tanulók számának 10 %-kal 
való csökkentése 2010-re 2006-hoz 

képest 
(A matematikai eszköztudás és az 

olvasás-szövegértés 
kompetenciaterületek eredményei 
30 standardponttal növekednek) 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11667733//72 

Idıterv 

2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megs
zerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

1. 
Új tanmenetek 
alkalmazása a 
tanítási órákon 

Új tanmenetek 
Módszertani 
győjtemény 

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

2. 
Csoportmunka 
alkalmazása 

Módszertani 
győjtemény, belsı 
tréningek 

Az alkalmazás 
dokumentálása a 
tanmenetben, 
osztálynaplóban 

Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

3. 
Kooperatív 
módszerek 
alkalmazása 

Módszertani 
győjtemény, belsı 
tréningek 

Az alkalmazás 
dokumentálása a 
tanmenetben, 
osztálynaplóban 

Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

4. Projekt módszer 
Módszertani 
győjtemény, belsı 
tréningek 

Az alkalmazás 
dokumentálása a 
tanmenetben, 
osztálynaplóban 

Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

5. Egyéb módszerek 
Módszertani 
győjtemény, belsı 
tréningek 

Az alkalmazás 
dokumentálása a 
tanmenetben, 
osztálynaplóban 

Pedagógusok  x x x x x x x x x x   

6. 
Tanév eleji 
felmérés 
9.C, 10.C 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Magyar és 
matematika 
szakos 
pedagógus 
Zsilinyiné 

Megtörtént 15.            
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BBOOCCSSKKAAII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSII  TTEERRVV  

(A pedagógus egyéni szintjén megvalósítandó fejlesztési terv)  

Azonosító jel: TT55661111 
Dátum: 2008. 08. 31. 

Változat:.1. 
Cél: A kompetenciafejlesztés 
módszereinek megismerése, 

alkalmazása a szakiskola 9-10. 
évfolyamán. 

Sikerkritérium: Az évfolyam-
ismétlı tanulók számának 10 %-kal 
való csökkentése 2010-re 2006-hoz 

képest 
(A matematikai eszköztudás és az 

olvasás-szövegértés 
kompetenciaterületek eredményei 
30 standardponttal növekednek) 

Kidolgozta: 
Lupócz János 

Zsilinyiné Tóth Ágnes 
Szabóné Végh Annamária 

Barta Attila 

Jóváhagyta: 
Szabó András igazgató 

Lap: 11667733//72 

Idıterv 

2008 2009 Ssz. Feladat 

Szükséges 
erıforrások/ 
alkalmazott 

módszer/juttatás 

Megfelelıségi 
kritériumok/megs
zerzett képesítés 

Felelıs/felülvi
zsgáló/résztve

vı személy 

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

T.Á. 

7. 

A felmérés 
eredményeinek 
nyilvánosságra 
hozatala, 
megbeszélése 

Elkészült 
kiértékelés 

Tanulókkal 
történı 
megbeszélés 

Érintett 
pedagógus, 
osztályfınök 

  01.           

8. 
Kompetencia-
mérés 
10. évfolyam 

Meghatározott 
eljárásrend szerint 

 Igazgató          28.    

9. 
Kontroll 
vizsgálat 
9. évfolyam 

Mérılapok 
Kiértékelt 
mérılapok 

Magyar és 
matematika 
szakos 
pedagógusok
Zsilinyiné 
T.Á. 

         31.    
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288/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúhadházi Református 
Egyházközségnek (4242 Hajdúhadház, Béke utca 2/a.), mint közoktatási 
intézményfenntartónak az önkormányzati közoktatási feladatellátásban való közremőködést 
vállaló nyilatkozatára figyelemmel - a 210/2005. (VI. 24.) MÖK határozattal módosított és 
kiegészített Hajdú–Bihar megyei közoktatási fejlesztési tervnek a Közoktatási feladat-ellátási, 
szolgáltatási hálózat címő III. fejezetének 35. sz. mellékletét a Hajdúhadházi Református 
Egyházközség fenntartásában mőködı közoktatási intézményre vonatkozó adatokkal 
kiegészítve módosítja a következık szerint: 
 
„A közoktatási intézmény neve, székhelye: 
Hajdúhadházi Református Óvoda 
4242 Hajdúhadház, Óvoda u. 4. 
 
A vállalt közoktatási feladatellátásban a gyermeklétszám felsı határa: 108 fı 

• óvodai nevelés” 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 20. 
 
 
 
289/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 102. § (2) bekezdés c) pontjában, továbbá a 
közoktatási törvény 3. számú melléklete II. részének 7. pontjában, valamint a közoktatási 
törvény 118. § (6) bekezdésében foglaltak alapján módosítja a 190/2008. (VI. 20.) MÖK 
határozatának a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégiumra vonatkozó, az 
intézmény 2008/2009-es tanítási évben indítható iskolai osztályainak létszámát és engedélyezi 
az osztály, csoport átlaglétszámtól, illetve a maximális létszámtól való eltérést a következık 
szerint: 
 
- párhuzamos mővészeti szakközépiskolai képzés 9. a. osztály 36 fı, 9. b. osztály 34 fı, 
- párhuzamos mővészeti szakközépiskolai képzés 10. a. osztály 32 fı, 10. b. osztály 27 fı, 
- párhuzamos mővészeti szakközépiskolai képzés 13. évfolyam 1 osztály, 41 fı. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    Csobán Péterné, igazgató 
Határidı:   2008. november 15. 



1676. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 10. szám 

 

290/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a Hajdúsági Lakásotthonok alapító 
okiratának hatályos szövegét 2008. december 1. napjától a következık szerint állapítja meg: 

 
Az intézmény neve: HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK 

 
Alapító neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 
 

Alapításának éve: 1990 
 

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

Felügyeleti szerve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 

Székhelye: 
 

4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
 

Telephelyei: Hajdúnánás, Rákosi V. u. 1/a. 
Hajdúnánás, Bethlen G. körút 33. 
Hajdúnánás, Jókai u. 22. 
Hajdúnánás, Lehel u. 18. 
Hajdúnánás, Lehel u. 1. 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3. 
Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4. 
Hajdúnánás, Polgári u. 77. 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5/a. 
Hajdúnánás, Kapitány út 24. 
 

Típusa: Gyermekvédelmi intézmény: gyermekotthon 
 

Alaptevékenysége: 87.90 Egyéb bentlakásos ellátás  
88.99 M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 

Feladatai: 
 

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  
A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
 

 
Az intézménybe 
felvehetı maximális 
gyermeklétszám: 

 
 
113 fı 

 
A feladatellátást szolgáló 

 
Hajdúnánás Fürdı u. 1., hrsz.: 5378/4 - intézmény 
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vagyon: 
 

Hajdúnánás, Rákosi V. u. 1/a., hrsz.:3060/2 - intézmény 
Hajdúnánás, Bethlen G. körút 33., hrsz: 29/2 –intézmény 
Hajdúnánás, Jókai u. 22. ,hrsz.: 4888 - intézmény 
Hajdúnánás, Lehel u. 18., hrsz.: 1920 - intézmény 
Hajdúnánás, Lehel u. 1., hrsz.: 1968/2 - intézmény 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3., hrsz.: 1582/3 - intézmény 
Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4., hrsz.: 3697, 3698 - 

intézmény 
Hajdúnánás, Polgári u. 77., hrsz.: 1507 - intézmény 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5/a., hrsz.: 780/36 - intézmény 
Hajdúnánás, Kapitány út 24., hrsz: 4477 - intézmény 
Hajdúnánás, Lehel u. 1., hrsz.:1970 - belterületi ingatlan 
 

A vagyon feletti rendelkezés 
joga: 

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

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

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

Gazdálkodási 
jogköre: 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Egyes 
gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el. 
  

Vállalkozási tevékenysége:  Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 70/2008. (III. 28.) MÖK határozatát. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Bíró István, igazgató 
Határidı:   2008. november 30. 
 
 
 
291/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
I. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdés alapján 
alapítói jogkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító 
okiratának módosítását a következık szerint fogadja el: 
1. Az alapító okirat III./A/1.pontja a következı dılt betővel szedett szöveg szerint módosul: 
 

„1. Az Alapítvány legfıbb szerve a Kuratórium, mely természetes személyekbıl álló  
16 fıs testület. A Kuratórium elnökét az alapítók kérik fel és választják meg.  
A Kuratórium tagjainak megbízatása 4 évre szól, ami meghosszabbítható.” 

2. Az alapító okirat III./A/2.pontja a következı dılt betővel szedett szöveg szerint módosul: 
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„2. A Kuratórium elnöke: Vántus Viktor (4031 Debrecen, Akadémia u. 37.)” 

 

3. Az alapító okirat III./A/12.pontja a következı dılt betővel szedett szöveg szerint módosul: 
 

„12. A Kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
A Kuratóriumot - a 15) pont szerinti módon - az elnöke hívja össze, és akkor 
határozatképes, ha azon legalább 11 kuratóriumi tag jelen van és az Alapítóktól független 

kuratóriumi tagok többségben vannak. A Kuratórium minden tagja egy szavazattal 
rendelkezik.” 

II. Az Alapítvány alapító okiratának jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak. 
Jelen okiratban foglalt módosításokat a közgyőlés új egységes szerkezető alapító okiratban is 
elfogadja. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a 
módosított, illetve az egységes szerkezető alapító okirat aláírására. 
 

Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 15. 
 
 
 
292/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 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, valamint a 
72/2006. (II. 24.) MÖK határozat alapján a Segítséggel Élık Alapítványával (4080 
Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-9., bírósági bejegyzés száma: Apk.60.001/2006/2.) megkötött 
ellátási szerzıdést 2008. december 1. napjától a következık szerint módosítja: 

 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 

mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen Piac u. 54. 
(továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke, 
másrészrıl a Segítséggel Élık Alapítványa, mint fenntartó, Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-
9. (továbbiakban: Alapítvány.) képviseletében Révész Etelka kuratórium elnöke 
(továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következı feltételek szerint. 
 
1./ Az ellátási szerzıdés 2./ pontja helyébe a következı szövegrész kerül:  
 
„Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 70. 
§ b), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. 
törvény 88. § és 120. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a felnıtt korú értelmi fogyatékosok 
ellátását a jelen szerzıdésben foglaltak szerint határozott ideig 2010. december 31. napjáig az 
Alapítvány útján nyújtja.” 
 
2./ Az ellátási szerzıdés 11./ pontja helyébe a következı szövegrész kerül:  



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1679. 

 

 
„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nem nyújt támogatást az Alapítvány részére, mivel a 
költségvetési törvényben meghatározott feladat ellátási normatív hozzájárulásra jogosult.”  
 
3./ A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 
 

4./ A szerzıdésmódosítást a felek képviselıi, mint akaratukkal megegyezıt jóváhagyólag 
aláírják.  

 
Debrecen, 2008. november 
 
 
 
…………………………………..    ……………………………….. 
 Révész Etelka Rácz Róbert 
  Kuratórium elnöke a megyei közgyőlés elnöke 
 
 
 
293/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint konzorciumi tag egyetért a Hajdú-
Bihar Megyei Polgárır Szövetség, mint fıpályázó általi – a „Közterületek biztonságának 
javítása” 1. komponense: „Helyi bőnmegelızési és polgárır szervezetek speciális 
bőnmegelızési ismereteinek bıvítése” címő – pályázat benyújtásával, valamint a határozat 
mellékletét képezı konzorciumi együttmőködési megállapodás megkötésével. 
 
Pályázat összköltsége:     5.268.559,- Ft 
Pályázati támogatás:      5.268.559,- Ft 
A konzorciumi tagok által biztosítandó saját erı:   - 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 7. 
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294/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által kiírt, a Svájci Alapból finanszírozott, az alapinfrastruktúra javítása/ helyreállítása és 
modernizációja, valamint a környezet fejlesztése címő pályázati felhívásra „A megyei 
önkormányzati fenntartású kórházakban keletkezı veszélyes egészségügyi hulladék 
ártalmatlanítása Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék 
területén” címő pályázat benyújtásával. 
 

A pályázat összköltsége 
5.000.000 CHF 

(923.850.000,- Ft*) 
A Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és 
Ingatlanhasznosító Kft. részérıl biztosított 

saját erı 

250.000 CHF 
(46.192.500,- Ft*) 

Pályázati támogatás 
4.250.000 CHF 

(785.272.500,- Ft*) 
A Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és 
Ingatlanhasznosító Kft.-re esı támogatás 

1.416.667 CHF 
(261.757.561,- Ft*) 

* Az OTP 2008. október 21-i valuta eladási árfolyama alapján 1 CHF = 184,77 Ft. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 7. 
 
 
 
295/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2008. évi költségvetésérıl szóló 4/2008. (II. 22.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében 
foglaltak alapján egyetért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TIOP 3.4.2. Bentlakásos 
intézmények korszerősítése címő pályázati felhívásra a „Hajdúnánás, Fürdı u. 1. sz. alatti 
Idısek Otthona felújítása, új szolgáltatások kialakítása” címő pályázat benyújtásával. 
 
A pályázat pénzügyi adatai: 
 

A pályázat összköltsége 115.957.447,- Ft 
A megyei önkormányzat által  

biztosított saját erı 
6.957.447,- Ft 

Pályázati támogatás 109.000.000,- Ft 

Mely elıirányzat terhére biztosítható a 
megyei önkormányzat hozzájárulása 

A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2008. évi költségvetése 

pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítható. 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 7. 
 
 
 
296/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése pályázatot nyújt be az Európai Bizottság 
által, az Európai Területi Együttmőködés Dél-Kelet Európai Transznacionális 
Együttmőködési Program 2007-2013. 4.2. „A növekedési térségek vonzásképességének és 
megközelíthetıségének támogatása” prioritásra „Természetes területek funkcionális 
fejlesztése a délkelet-európai vidéki térségek fenntarthatóságának, vonzerejének és 
versenyképességének javítása céljából – Parks&Market” címmel. 
 
 

A pályázat tervezett összköltségvetése a 12 
partnerre 

2.883.000 euro 
(778.410.000,- Ft**) 

A megyei önkormányzat tervezett 
összköltségvetése a projektben 

340.000 euro 
(91.800.000,- Ft**) 

A megyei önkormányzatot megilletı 
tervezett ERDF támogatás 

289.000 euro 
(78.030.000,- Ft**) 

A megyei önkormányzatot megilletı 
tervezett hazai társfinanszírozás 

34.000 euro 
(9.180.000,- Ft**) 

A megyei önkormányzat által  
biztosított tervezett saját erı 

17.000 euro 
(4.590.000,- Ft**) 

Mely elıirányzat terhére biztosítható a 
megyei önkormányzat hozzájárulása 

A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2008. évi költségvetése 

pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítható. 

**1 euro= 270 Ft. 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. november 21. 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
 

J E L E N T É S 
 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
a közgyőlés 2008. november 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:  
 
339/2007. (XI. 30.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a génmódosítással kapcsolatos közgyőlési 
állásfoglalás megküldésre került a miniszterelnök, a szakminiszterek, a megyei 
önkormányzatok és a megye települési önkormányzatai részére. A visszaérkezett válaszokat 
és állásfoglalásokat a közgyőlés 2008. szeptember 26-i ülésén tárgyalt, a megye 
mezıgazdaságának helyzetérıl szóló tájékoztató tartalmazta. 
 
215/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat 
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium módosított pedagógiai programjának 
elfogadásáról szóló határozat az intézmény igazgatójának megküldésre került. 
 
216/2008. (VIII. 29.) MÖK határozat 
A Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégiumban történı két közalkalmazotti álláshely 
megszüntetésérıl szóló határozat az intézmény vezetıjének a szükséges intézkedések céljából 
megküldésre került. 
 
229/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat KENÉZY KÓRHÁZ Kft-ben meglévı üzletrészének apportálásáról 
szóló határozat a Kft. ügyvezetıje és jogi képviselıje részére megküldésre került.   
 
230/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat Megyei Egészségügyi Kft-ben meglévı üzletrészének apportálásáról 
szóló határozat a Kft. ügyvezetıje és jogi képviselıje részére megküldésre került.   
 
232/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alapszabályának módosításáról szóló határozat 
a Zrt. igazgatósága elnökének megküldésre került. 
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233/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a közgyőlés a megye mezıgazdaságáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette és megköszönte az elıterjesztés elkészítéséhez nyújtott segítséget 
a közremőködı szervezeteknek. 

A határozatban foglaltak alapján a megyei közgyőlés elnöke megkereste a megye 
országgyőlési képviselıit azzal a kezdeményezéssel, hogy az egységes mezıgazdasági 
támogatási rendszer bevezetésérıl és mőködtetésérıl szóló törvény-tervezet tárgyalása során a 
következı álláspontot képviseljék: 

„Az Egységes Támogatási Rendszer (SPS) bevezetésére 2013. évben kerüljön sor, mivel nem 
kerültek kidolgozásra és bemutatásra, hogy az SPS bevezetésének következményei milyen 
hatással lesznek a földhasználati viszonyokra, a birtokviszonyokra, a földbérleti díjakra, a föld 
árára, a tulajdon és a birtokszerkezet alakulására.” 
 
234/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló 
tájékoztató elfogadásáról szóló határozat a megyei önkormányzat intézményei részére 
megküldésre került. A határozat szerint, a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetési 
rendeletében lévı 600 millió Ft mőködési célú hitelkeret 200 millió Ft-tal történı 
megemelését a 15/2008. (IX. 26.) HBMÖK rendelettel a közgyőlés elfogadta.  
 
236/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A részben önállóan gazdálkodó intézményeknél ırzés-védelmi, portai tevékenység 
szolgáltatásvásárlás útján történı ellátásáról szóló határozat a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága részére megküldésre került.  
 
237/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A létszámcsökkentéshez kapcsolódó, az önkormányzatok számára biztosított egyszeri 
költségvetési hozzájárulásra vonatkozó pályázat a Magyar Államkincstár Észak-alföldi 
Regionális Igazgatóságához benyújtásra került. 
 
238/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A KENÉZY KÓRHÁZ Kft. és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 
között létrejövı, a gyermek és traumatológiai fekvıbeteg ellátási feladatokról szóló 
együttmőködési megállapodás megkötésérıl és a létszámcsökkenéssel járó átszervezésrıl 
szóló határozat megküldésre került a Kenézy Kórház Kft. ügyvezetı igazgatója részére a 
szükséges munkáltatói intézkedések megtétele céljából. 
 
239/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Kenézy Kórház Kft. alapító okiratának módosításáról szóló határozat megküldésre került a 
Kenézy Kórház Kft. ügyvezetı igazgatója és a gazdasági társaság jogi képviselıje részére a 
cégbírósági eljáráshoz szükséges változásbejegyzési kérelem céljából. 
 
240/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Megyei Egészségügyi Kft. üzleti tervének az „Egészségpláza” megvalósításának 
elıkészítésére vonatkozó kiegészítésérıl szóló határozat a szükséges intézkedések megtétele 
céljából megküldésre került dr. Ónodi-Szőcs Zoltán ügyvezetı igazgató részére. 
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241/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A KENÉZY KÓRHÁZ Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés módosítására vonatkozó 
határozat megküldésre került dr. Ónodi-Szőcs Zoltán ügyvezetı igazgató részére. 
 
242/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Megyei Egészségügyi Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés kiegészítésére vonatkozó 
határozat megküldésre került dr. Ónodi-Szőcs Zoltán ügyvezetı igazgató részére. 
 
243/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A határozat, amelyben a közgyőlés egyetértett a KENÉZY KÓRHÁZ Kft. részérıl 1.500 
millió Ft összegő folyószámla hitel felvételével, a kórház ügyvezetıje részére megküldésre 
került a további intézkedések megtétele céljából. 
 
244/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A közgyőlés a benyújtott és elıkészített pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadta. 
A Magyar-Román Határmenti Együttmőködési Program, továbbá a közvetlen Európai Uniós 
finanszírozású programok keretében megvalósítani tervezett projektek további kidolgozása 
folyamatosan történik. 
 

246/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az Arany János Gyermekotthon alapító okiratának módosítására vonatkozó határozat az 
intézmény vezetıje részére megküldésre, az elfogadott és aláírt társasházi tulajdont alapító 
okirat a Berettyóújfalui Körzeti Földhivatalhoz benyújtásra került. 
 
247/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Berettyóújfalu, Szent István tér 11. szám alatt található, 2350 m2 alapterülető ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele megtörtént. 
 
248/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a. szám alatt található, 2936 m2 alapterülető ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele megtörtént. 
 
249/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Püspökladány, Kiss Ferenc utca 1. szám alatt található 8164 m2 alapterülető ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás közzététele megtörtént. 
 
251/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati 
fordulójához történı csatlakozásról szóló közgyőlési határozat és az aláírt megállapodás 
megküldésre került az Oktatási Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóságának. 
 
252/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A DERMÁK Kht. alapító okiratának módosítása megküldésre került a Dermák Kht. 
ügyvezetı igazgatója részére további ügyintézés céljából, valamint egy példány az Észak-
alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
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253/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az önkormányzat és a DERMÁK Kht. között létrejött együttmőködési megállapodás 
módosítása megküldésre került az ügyvezetı igazgató részére további ügyintézés céljából, 
valamint egy példány az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére. 
 
254/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az elfogadott és aláírt társasházi tulajdont alapító okirat 2008. október 10-én beadásra került a 
Berettyóújfalui Körzeti Földhivatalhoz. 
 
255/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Komádi Gyermekotthon alapító okiratának módosításáról szóló határozat az intézmény 
vezetıje részére megküldésre került. 
 
256/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai telephelyeinek 
átszervezésérıl szóló határozat az intézmény vezetıje részére megküldésre került. 
 
257/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az Állami Számvevıszéknek az önkormányzatnál végzett, a helyi önkormányzatok 
beruházásaihoz nyújtott 2007. évi felhalmozási célú támogatások ellenırzése során tett 
megállapításai a megyei önkormányzat honlapján megismerhetık. 
 
258/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A könyvtári dokumentumok kötésére, újrakötésére pályázat benyújtása céljából a határozat a 
megyei könyvtárnak megküldésre került. 
 
259/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az új „Tudásexpo-Express” pályázat benyújtása céljából a Méliusz Központ 
konzorciumvezetıként való részvételének támogatására vonatkozó határozat a Méliusz 
Központnak további intézkedés céljából megküldésre került. 
 
260/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 
"A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok 
(szemléletformálás, informálás, képzés)" címő KEOP-2008-6.1.0/A pályázatának 
támogatására vonatkozó közgyőlési határozat megküldésre került, az intézmény benyújtotta a 
pályázatot.  
 
261/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az Európai Információs Pont mőködtetésére vonatkozó pályázatot az Euro-Régió Ház Kht. 
benyújtotta. 
 
262/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
„A Gyermekek és fiatalok integrációs programja” címő pályázat benyújtásra került.  
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263/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Hajú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet a 
„Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" címő TÁMOP-3.2.2/08/A/2 
pályázatban konzorciumi vezetıként való részvételének támogatására vonatkozó közgyőlési 
határozat további intézkedés céljából megküldésre került. 
 
264/2008. (IX. 26.) MÖK határozat  
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai intézménynél a 
magasabb vezetıi megbízására vonatkozó pályázat kiírása megtörtént, a pályázati felhívás az 
Oktatási, valamint a Szociális közlönyben történı közzétételre megküldésre került. 
 

265/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainál az SZMSZ 
szerinti helyettes megbízása a pályázat eredményes elbírálásáig megtörtént. A magasabb 
vezetı illetményének megállapítására a IV. határozati javaslat szerint teszek javaslatot. 
 

II. 
 

Ülésterv módosítása 
 
A közgyőlési képviselıcsoport vezetıknek megküldött tájékoztatás szerint javasolom a 
közgyőlés 2008. évi üléstervének módosítását. Ennek megfelelıen meghatározásra kerül a 
november 22-ei Megyenapi ülés helyszíne (Berettyóújfalu), illetve a december 12-re tervezett 
ülés napirendjei a november 28-ai ülésen kerülnek megtárgyalásra. 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletének 10. § (3)-(4) 
bekezdései alapján a 2008. évi ülésterv módosítására a II. határozati javaslat szerint teszek 
javaslatot.  
 

III. 
 

Tájékoztató a közbeszerzésekrıl 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai a módosított 
256/2007. (IX. 7.) MÖK határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 9.1. pontja alapján 
megállapodásokat kötöttek „Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása” és „Gépkocsik 
bérlete, flottakezelése” közbeszerzési eljárások közös lefolytatására. 
 
2. A „Pályázatírási és projektmenedzseri, illetve kiegészítı projektmenedzseri tevékenység 
ellátása” tárgyú keret-megállapodás megkötésére irányuló uniós közbeszerzési eljárás 
eredményesen lezárult. 

Nyertes ajánlattevı:  
 Konzorciumvezetı neve: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft. 
 Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty u. 4. 
 Konzorciumi tag neve: Euro-Régió Ház Kht. 
 Székhelye: 4025 Debrecen, Piac u. 79. 
 Konzorciumi tag neve: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. 
 Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 
Ajánlati ár:  
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I. Egyfordulós pályázat esetén a sikeres pályázat díja (az önerı nélküli 
pályázott összeg %-a): 1,8 % 
II. Kétfordulós pályázat esetén a sikeres pályázat díja (az önerı nélküli 
pályázott összeg %-a): 1,7% 
III. A projektmenedzsment óradíja: 7.890,- Ft + áfa 

 
Megrendelı a fenti pontokban szereplı összeget csak sikeres pályázat esetében fizeti meg. 
(Megrendelı azt a pályázatot tekinti sikeresnek, mellyel kapcsolatban az irányító hatóság 
arról értesíti az ajánlatkérıt, hogy a pályázata érvényes és az értesítésben foglalt összegő 
támogatást nyert.) 
A megyei önkormányzat a keret-megállapodásra alapozva az eljárás második szakaszában 
egyedi vállalkozási szerzıdéseket köt majd, amelynek tárgya a megyei önkormányzat, illetve 
intézményei, közhasznú és adott esetben gazdasági társaságai részére pályázatírási 
tevékenység ellátása, továbbá uniós pályázati forrásból megvalósuló beruházásainak 
(projektjeinek) projektmenedzselési támogatása, illetve projektmenedzselése. 
 
3. A „Mobil távközlési szolgáltatások biztosítása” tárgyú gyorsított tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás eredményesen lezárult. 

Nyertes ajánlattevı: Pannon GSM Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye: 2040 Budaörs, Baross u. 165/2. 
 
Ajánlati ár: 

I. Hivatali vagy „céges” mobil szolgáltatás: 
- a hívás díja: 8 Ft/perc + áfa (bármely idıben, bármely belföldi 
  hálózatba) 
- a havi díj mértéke: 1400 Ft/kapcsolási szám + áfa 
- a havi díj lebeszélhetı mértéke: 100% 
- a hangposta hívás díja: 8 Ft/perc + áfa (bármely idıben) 
- a roaming hívás esetében az általános szerzıdési feltételekben szereplı 
  árakhoz képest a kedvezmény mértéke: 0% 
- az egy hónapban biztosított ingyen SMS-ek száma: 40 darab 
- az ingyen SMS-eken felüli SMS-ek díja saját hálózatba: 25 Ft/db + áfa 
- az ingyen SMS-eken felüli SMS-ek díja más mobilhálózatba: 25 Ft/db +  
  áfa 
- MMS küldés díja saját hálózatba: 104 Ft/db + áfa 
- MMS küldés díja más mobilhálózatba: 104 Ft/db + áfa 
- a hálózaton belüli átirányítás tekintetében a díjmentes idıtartam 
  kapcsolási számonként: 50 perc 
- a hálózaton belüli átirányítás díja a díjmentes idıtartam túllépése 
  esetén: 9,6 Ft/perc + áfa 
- a hálózaton kívüli átirányítás díja: 48 Ft/perc + áfa 
- az egymás közötti ingyen beszélgetések havi díja: 200 Ft/kapcsolási 
  szám + áfa 
- kártyaletiltás díja: 0 Ft/db + áfa 
- új kártya díja: 0 Ft/db + áfa 
- készülék, illetve tartozékok vásárlása esetén a kedvezmény mértéke a 
  mindenkor érvényes piaci listaárhoz képest: 30 % 
- kérés esetén a részletes számla készítésének díja: 834 Ft/ számla 

 
II. Mobil internet szolgáltatás: 
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- havi díja maximum 5 GB havi forgalom esetén: 3744 Ft/kapcsolási  
  szám + áfa 
- csatlakozási díj maximum 5 GB havi forgalom esetén: 0 Ft/kapcsolási 
  szám 
- a forgalmi keret felhasználása után, 10 kbyte-onként maximum 5 GB 
  havi forgalom esetén: 0,1 Ft/10 kbyte + áfa 

- - fizetési határidı az I. és a II. csomag esetében: 30 nap 
 

III. Munkavállalói csomag: 
- a hívás díja: 16,3 Ft/perc + áfa Ft/perc + áfa (bármely idıben, bármely 
  belföldi hálózatba) 
- a havi díj mértéke: 1.800 Ft/kapcsolási szám + áfa 
- a havi díj lebeszélhetı mértéke: 100% 
- a hangposta hívás díja: 16,3 Ft/perc + áfa Ft/perc + áfa (bármely 
idıben) 
- a roaming hívás esetében az általános szerzıdési feltételekben szereplı 
  árakhoz képest a kedvezmény mértéke: 0% 
- az egy hónapban biztosított ingyen SMS-ek száma: 0 darab 
- az ingyen SMS-eken felüli SMS-ek díja saját hálózatba: 25 Ft/db + áfa 
- az ingyen SMS-eken felüli SMS-ek díja más mobilhálózatba: 25 Ft/db +  
  áfa 
- MMS küldés díja saját hálózatba: 104 Ft/db + áfa 
- MMS küldés díja más mobilhálózatba: 104 Ft/db + áfa 
- a hálózaton belüli átirányítás tekintetében a díjmentes idıtartam 
  kapcsolási számonként: 0 perc 
- a hálózaton belüli átirányítás díja a díjmentes idıtartam túllépése 
  esetén: 25 Ft/perc + áfa 
- a hálózaton kívüli átirányítás díja: 25 Ft/perc + áfa 
- a „flottához” tartozó kapcsolási számok közötti ingyen beszélgetések 
  havi díja: 600 Ft/db + áfa 
- meglévı elıfizetés esetén az elıfizetés (kapcsolási szám) átírásának 
  díja: 0 Ft/kapcsolási szám + áfa 
- kártyaletiltás díja: 0 Ft/db + áfa 
- új kártya díja: 3.000 Ft/db + áfa 
- készülék, illetve tartozékok vásárlása esetén a kedvezmény mértéke a 
  mindenkor érvényes piaci listaárhoz képest: 0 % 
- az elıfizetésnek a szerzıdés lejártát megelızı megszőnése esetén a  
  kötbér mértéke: 50.000 Ft/elıfizetés 
- kérés esetén a részletes számla készítésének díja: 834 Ft/ számla 

 
A számlázás – ahol az ekként értelmezhetı – másodperc alapú, s minden megkezdett egység 
díjköteles. 
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IV. 
 

Peres eljárás megindítása 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a közbeszerzési eljárás eredményeként 2006. 
augusztus 1-én vállalkozási szerzıdést kötött a HOBI-X Kft-vel a Berettyóújfalu, Honvéd 
utca 9. szám alatti ingatlanon 3x8 férıhelyes speciális lakásotthon megvalósítására. 
A vállalkozó a tervdokumentációtól eltérı típusú gázkazánok és belsı ajtók beépítésével, 
valamint az érintésvédelmi és tőzvédelmi szabványok megsértésével hibásan teljesített, ennek 
kapcsán a felek között többszöri egyeztetésre került sor, melyek eredménytelenül zárultak. A 
megyei önkormányzat a beruházás utolsó szakaszában - a vállalkozó hibás és késedelmes 
teljesítésére figyelemmel - azonnali hatállyal elállt a szerzıdéstıl.  
A vállalkozó a felek közötti elszámolás során elzárkózott a megyei önkormányzatot terhelı, 
nem szerzıdésszerő teljesítésbıl eredı többletköltségek és a szerzıdésben kikötött mértékő 
késedelmi kötbér megfizetésétıl, ezért vált szükségessé a megyei önkormányzat 
követelésének peres úton való érvényesítése. 
Kérem a közgyőlést, hogy a határozati javaslat szerint értsen egyet, a HOBI-X Kft-vel 
szembeni 55.264.536.- Ft összegő követelés peres úton történı érvényesítésével. 
(Az erre vonatkozó írásos dokumentáció a Közgazdasági Fıosztályon (I. em. 117. szoba) 
megismerhetı.) 
 
 

V. 
 

Tájékoztató az ÉRMF Zrt. közgyőlésének döntéseirıl 
 
Tájékoztatom a közgyőlést, hogy az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt., 
melyben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részesedése 0,76 % - 11.470 ezer Ft –
közgyőlésén a társaság Alapszabályát a következık szerint módosította: 

- a társaság elnevezése: ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaság, 

- megszőntette az igazgatóságot, 
- vezérigazgatót választott dr. Kuritár András személyében, 
- új összetételő Felügyelı Bizottságot választott, melynek tagjai: dr. Nagy Sándor, 

Kırösiné Bódi Judit, dr. Pulinka Mihály, Nagy László.  
 
A közgyőlés a szervezeti és személyi változásokhoz kapcsolódóan további alapszabály 
módosítási döntéseket hozott. 
(A módosított alapszabály a Közgazdasági Fıosztályon (I. em. 110. szoba) megismerhetı.) 
 
 

VI. 
 

Tájékoztatás az Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosának jelentésérıl 
 

Az Állampolgári Jogok Országgyőlési Biztosa a „Margóra szorult méltóság – felelısséggel a 
hajléktalanokért” elnevezéső, a hajléktalan személyek jogainak érvényesülésével foglalkozó 
projecthez kapcsolódóan készült OBH 1987/2008. számú jelentésében a debreceni hajléktalan 
ellátás vizsgálatának eredményeirıl tájékoztatta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot.  
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A jelentés szerint az éjjeli menedékhelyen a betegszobai ellátást elsısorban olyan hajléktalan 
személyek veszik igénybe, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt fokozott ápolásra, 
gondozásra szorulnak. A betegszobai ellátást igénybevevık többségének a tartós bentlakásos 
intézményi elhelyezés jelentene hosszú távú megoldást.  
Debrecenben a hajléktalan személyek számára a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokat a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a 
ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. nyújtja. A Kft. a hajléktalan személyek ellátása 
érdekében egy 50 férıhelyes nappali melegedıt, egy 50 és egy 35 férıhelyes éjjeli 
menedékhelyet, garzonlakásokból álló átmeneti szállást, és egy 18 férıhelyes rehabilitációs 
intézményt valamint egy belvárosi és egy nagyerdei központtal rendelkezı utcai szociális 
szolgálatot mőködtet. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 
alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak szakosított szociális szolgáltatásokat kell 
biztosítania, azoknak a megye területén élı rászorultaknak, akik életkoruk, egészségi 
állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt alapszolgáltatás keretében nem láthatóak el. 
 
2007. évben helyszíni szemle során megvizsgálásra került az Ebes, Sarkadi tanya ingatlan 
hajléktalan ellátás területén történı hasznosításának lehetısége, jogszabályi elıírások alapján 
azok a feltételek, amelyek az épület funkciójának megfelelı kialakításához szükségesek. A 
szakmai állásfoglalásokból megállapítható, hogy az épület felújítása nagyon költséges, nem 
gazdaságos. 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2008. március 28-ai ülésén hozott 
90/2008. (III. 28.) MÖK határozatával elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát, amelyben a megyei szociális 
ellátórendszer fejlesztési irányai között szerepel a hiányzó szakosított ellátást nyújtó 
intézményi formák, szolgáltatások megszervezése. 
 
A hajléktalanság kezelésében két tipikus alternatíva figyelhetı meg. Egyrészt az adott 
település helyi közössége a saját eszközeivel próbál segítséget nyújtani mintegy szociális 
védıhálóként mőködve a krízishelyzetbe került idıs hajléktalan embereknek, nem engedve, 
hogy még inkább ellehetetlenüljenek az egyén életkörülményei, másrészt a bentlakásos 
idısotthonok próbálják az egyén elhelyezésével megoldani a lakhatást. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat intézményeiben a túlzsúfoltság, valamint az 
intézményi ellátásra várakozók magas száma jellemzı. Az elmúlt években többször 
elıfordult, hogy az ellátórendszerben idıs, hajléktalan, ápolás-gondozást igénylı ellátott 
került elhelyezésre. Kölcsönös kapcsolatfelvétel történt a Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, a jogszabályi háttér és helyzetértékelés mellett, a megoldási lehetıségek 
átgondolására. 
 
 
 
Debrecen, 2008. október 29. 
 
          Rácz Róbert 
 


