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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

201-244/2011. (IX. 23.) MÖK határozatai 
 
 
201/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése 
alapján a következı lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
122/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 123/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 124/2011. (V. 13.) 
MÖK határozat, 125/2011. (V. 13.) MÖK határozat, 163/2011. (V. 27.) MÖK határozat, 
167/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 168/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 169/2011. (VI. 24.) 
MÖK határozat, 170/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 173/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 
174/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 175/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 177/2011. (VI. 24.) 
MÖK határozat, 178/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 179/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 
180/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 181/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 182/2011. (VI. 24.) 
MÖK határozat, 183/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 184/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 
185/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 186/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 187/2011. (VI. 24.) 
MÖK határozat, 188/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 189/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 
190/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 191/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 192/2011. (VI. 24.) 
MÖK határozat, 193/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 194/2011. (VI. 24.) MÖK határozat, 
196/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat, 199/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat, 200/2011. (VIII. 
19.) MÖK határozat. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı 
Határidı:    2011. szeptember 23. 
 
 
 
202/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. szeptember 23-ai ülése napirendjét 
a következık szerint fogadja el: 
 
1. Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának  

2011. évi elsı félévi helyzetérıl 
 
2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 

módosítására, valamint költségvetést érintı döntésre  
 
3. Elıterjesztés pénzügyi mőveletekhez kapcsolódó döntésekre  
 
4. Elıterjesztés vagyonrendelet módosítására, valamint ingatlanokat érintı döntésre 
 
5. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetérıl  

 
6. Elıterjesztés Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve felülvizsgálatára és 

módosítására 
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7. Elıterjesztés közalapítványokat, alapító okiratokat és delegálásokat érintı döntésekre, 

valamint ellátási szerzıdés módosítására 
 
8. Elıterjesztés pályázatok benyújtására 
 
9. Elıterjesztés intézményvezetıi pályázatok elbírálására 

 
10. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított kitüntetı 

díjak 2011. évi adományozására  
 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. szeptember 23.  
 
 
 
203/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és 
intézményei 2011. évi elsı félévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A közgyőlés megállapítja, hogy: 

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

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

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

mérlegének adatai összességében közel idıarányosan teljesültek. A 2011. évi módosított 
elıirányzathoz viszonyított elsı félévi összes bevétel teljesítése finanszírozási 
bevételekkel együtt 3 462 446 ezer Ft (40,1%), az összes kiadás teljesítése finanszírozási 
célú kiadásokkal együtt 3 684 970 ezer Ft (42,7%).  

 
- Az ingatlanpiaci helyzet, az illetéktörvény változása miatt az illeték bevételi terv az elsı 

félévben közel  160 000 ezer Ft-tal maradt el az idıarányos tervelıirányzattól. Az 
önkormányzatnak nincs ráhatása az illetékbeszedésre.  

 
- A kamat- és árfolyamnyereség bevételi terv szerinti teljesülése is bizonytalan.  
 
A közgyőlés felhívja az intézmények vezetıit, hogy a 2011. második félévi gazdálkodás 
során: 
- tegyenek intézkedéseket a saját bevételi terv teljesítése érdekében, és azt havonta 

értékeljék a fenntartó felé, 
- vizsgálják meg és tegyenek javaslatot olyan beruházás megvalósítására, mely a 

rezsiköltségek csökkenését eredményezi, 
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- biztosítsák az intézmény költségvetési elıirányzatain belüli gazdálkodást, az intézményi 
költségvetés idıarányos végrehajtását, 

 
- megfelelı idıben kezdeményezzék a szükséges elıirányzat-módosításokat, 
- takarékos gazdálkodással biztosítsák az intézmény szakmai feladatainak ellátását.  
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke, 
        az intézmények vezetıi 
Határidı:   2011. szeptember 30., folyamatos 
 
 
 
204/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a következı 
alapítványnak biztosít támogatást: 
 

 Az alapítvány neve 
Támogatási 
összeg (Ft) 

Támogatási cél 
Támogatás 

fedezete 

1. 
„Bihar Bárkája a 
Gyermekekért” 

Alapítvány  
30.000 

általános és 
középiskolás tanulók 

szabadidıs 
programjainak 

szervezése 

kiemelt megyei 
kulturális, 

közmővelıdési és 
sportfeladatok 

kerete 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a támogatási szerzıdés aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. október 7., a támogatási szerzıdés aláírására 
 
 
 
205/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 98. §-ára figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár számára 
2011. október 1-tıl 0,575 határozatlan idejő közalkalmazotti álláshelyet biztosít. 
 
A közgyőlés a határozatlan idejő közalkalmazotti álláshely létesítéséhez szükséges 
elıirányzatot költségvetése terhére biztosítja.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az álláshely beépítésérıl a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Dr. Radics Kálmán, igazgató 
Határidı:   2011. október 1. 
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206/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az Önkormányzati Egészségügyi 
Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.,  
Cg.: 09-10-000428) alapítója (részvényese) az Önkormányzati Egészségügyi Holding 
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság közgyőlése, mint a társaság legfıbb szerve részére a 
javasolja annak kezdeményezését a társaság menedzsmentjénél, hogy az Önkormányzati 
Egészségügyi Holding Zrt. és tagvállalatai – tekintettel az egészségügy várható átalakítására – 
új, következı évekre áthúzódó kötelezettséget ne vállaljanak, illetve zárjanak le minden 
hosszú távú fejlesztést eredményezı pályázatot, kivéve a biztonságos és folyamatos 
betegellátás érdekében elengedhetetlenül szükséges kötelezettség-vállalást és pályázatokon 
történı részvételt. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 
közgyőlésén a részvényesi döntés képviseletére. 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Holding Zrt. igazgatósági elnökét 
tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 26. 
 
 
 
207/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése tudomásul veszi a „Hajdú-Bihar 2028” 
kötvénnyel kapcsolatos visszavásároltatásról szóló tájékoztatást. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a kötvény visszavásároltatásával összefüggı eljárás 
kapcsán a kormány által e célra kijelölt szervvel való egyeztetésre. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2012. január 31. 
 
 
 
208/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 174. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei számára – 2011. november 1. 
napjától 2011. december 31. napjáig szóló – pénzforgalmi számlát nyit a Magyar 
Államkincstárnál.  
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a pénzforgalmi számlanyitással kapcsolatos szerzıdések 
megkötésére, az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.  
 
2. A közgyőlés 2011. október 31. napjával felmondja a CIB Bank Zrt. számlavezetı 
pénzintézettel kötött következı szerzıdéseket: 
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- a megyei önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlájának vezetésére kötött – 
2010. január 1. napjától hatályos, határozatlan idıre szóló – folyószámla szerzıdést, az 
abban meghatározott 30 napos felmondási határidıvel, 

- az 1,2 milliárd Ft folyószámla-hitel igénybevételét biztosító – 2011. január 1. napjától 
2011. december 31. napjáig szóló – folyószámla-hitelkeret szerzıdést, az abban 
biztosított 15 napos felmondási határidıvel. 

 
A folyószámla-hitelkeret szerzıdés alapján a visszafizetés napján fennálló hitel összege és 
annak kamata a kötvényforrás igénybevételével kerülnek visszafizetésre. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a 2. pont szerinti felmondások közlésére és a folyószámla-
hitel visszafizetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 30., a szerzıdések felmondása 

2011. október 1., Kincstárnál történı számlanyitás 
 
 
 
209/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – figyelemmel az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdésére – 
nyilatkozik arról, hogy a debreceni ingatlan-nyilvántartásban 20003 és 20004 hrsz-on 
szereplı, a valóságban Debrecen, Koszorú utcán lévı ingatlanok tekintetében a közérdekő célt 
szolgáló korlátozás – különleges közhasználatú intézményi zóna (egészségügyi intézményi 
terület - Ki) besorolás – további fenntartása nem indokolt. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatot az ingatlanok tulajdonosának és Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a szükséges intézkedések megtétele érdekében küldje 
meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 30. 
 
 
 
210/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a Hajdú-Bihar 
megye idegenforgalmi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
A közgyőlés megállapítja, hogy a turisztikai ágazat fejlesztéséhez szükség van a megyei 
önkormányzat koordináló, vezetı szerepvállalására. Ennek érdekében kiemelten kell kezelni 
az idegenforgalmi feladatokat, valamint keresni kell az idegenforgalom terén mőködı civil és 
gazdasági szervezetekkel az együttmőködés lehetıségeit. 
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A közgyőlés felkéri elnökét annak vizsgálatára, hogy ezekre a feladatokra milyen mértékő 
forrás különíthetı el a 2012. évi költségvetésben. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2012. február 15. 
 
 
 
211/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a 73/1997. (IV. 25.) MÖH határozattal elfogadott, a 210/2005. (VI. 24.) MÖK 
határozattal, valamint a 109/2008. (IV. 25.) MÖK határozattal módosított 2010/2011-ig szóló 
Hajdú-Bihar megye közoktatási fejlesztési terve módosítását és a 2016/2017-es tanévig szóló 
kiegészítését.  
 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a megyei közoktatási fejlesztési terv – a 
megyei közgyőlés 210/2005. (VI. 24.) MÖK határozatával elfogadott – 2010/2011-es tanévig 
szóló módosításának és kiegészítésének 1-63. számú mellékleteit. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 30. 
 
A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek mellékletét képezi. 
 
 
 
212/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalapítványokat, alapító okiratokat és 
delegálásokat érintı döntésekre, valamint ellátási szerzıdés módosítására vonatkozó 
elıterjesztéshez tartozó I-VIII. és X. határozati javaslatokról nem szavaz egyben. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 23. 
 
 
 
213/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló  
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésének e) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2011. január 1. és 2011. július 14. közötti 
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idıszakra vonatkozó - a határozat mellékletét képezı közhasznúsági jelentését - 14 E Ft 
eszköz- és forrásoldallal, valamint -4.216 E Ft eredménnyel elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 30. 
 
A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek mellékletét képezi. 
 
 
 
214/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló  
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva  
„A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 2010. évi - a határozat mellékletét képezı 
közhasznúsági jelentését - 16 875 E Ft eszköz- és forrásoldallal, valamint -1 018 E Ft 
eredménnyel (ezen belül -1 018 E Ft közhasznú és 0 E Ft vállalkozási eredménnyel) 
elfogadja.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát, valamint a közalapítvány kuratóriumának elnökét. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 30. 
 
A határozat melléklete az Önkormányzati Hírek mellékletét képezi. 
 
 
 
215/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvénynek az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 74/B. § (5) és 74/C. § (1) bekezdése 
alapján alapítói jogkörében eljárva  „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Kuratóriumának 
elnökévé: 

Potyók Tamást 
 
 
választja meg 2011. szeptember 26. napjától. 
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvénynek az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 74/B. § (5) bekezdése és 74/C. § (1) 
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bekezdése alapján alapítói jogkörében eljárva „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 
alapító okiratát a következık szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 19. pontja a következık szerint módosul: 
„A kuratórium elnöke: Potyók Tamás” 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát, továbbá felhatalmazza az egységes szerkezető alapító okirat aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. október 21. 
 
 
 
216/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvénynek az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 74/B. § (5) bekezdése alapján alapítói 
jogkörében eljárva  „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Felügyelı Bizottsága tagjává 

 
Pósánné Rácz Annamáriát 

 
választja meg 2011. október 1. napjától. 
 
Az alapító okirat 38. pontja a következık szerint módosul: 
„A Felügyelı Bizottság tagjai: Szentei Tamás, Pósánné Rácz Annamária” 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát, továbbá felhatalmazza az egységes szerkezető alapító okirat aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. október 21. 
 
 
 
217/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Éltes 
Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon alapító 
okiratának hatályos szövegét 2011. október 1. napjától a következık szerint módosítja: 
 
 
Az intézmény neve: 
 

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 
 

Rövid neve: ÉLTES MÁTYÁS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON 
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Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. 

 
OM azonosítója: 038789 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Közoktatási feladatok 
Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége: 
 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

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

társulások elszámolásai 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852022  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
853132  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
855912  Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918  Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
855922  Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

879014  Különleges gyermekotthoni ellátás  
 
931205  Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-

tevékenysége és támogatása 
Szükség szerint speciális ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
Szükség szerint otthont nyújtó és utógondozói ellátást biztosít. 
 

Mőködési köre: 
 

Hajdú-Bihar megye 

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

Alapításának éve: 
 

1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  

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

Közszolgáltatást biztosító önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő 
költségvetési szerv. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelyei: 
 

- Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21. 

- Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49. 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.  

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a. 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a. 

- Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 16. 

- Hajdúszoboszló, Ék u. 40.  

- Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/a. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 

- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 
intézmény. 

 - Intézményegységek: 
1. Általános iskola 

- súlyos beszédfogyatékos tagozat 
2. Elıkészítı szakiskola 
3. Kollégium 
4. Gyermekotthon 

 
Az intézménybe felvehetı 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám: 
 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók, valamint súlyos 
beszédfogyatékos tanulók 

- általános iskola  127 fı 
- ebbıl súlyos beszédfogyatékos tagozat  39 fı 

- elıkészítı szakiskola 60 fı 

- kollégium 40 fı 

- különleges gyermekotthon 88 fı 
 

Évfolyamok száma: - általános iskola: 8 évfolyam 
- elıkészítı szakiskola: 2 évfolyam 
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Az intézmény kötelezı 
felvételt biztosító elıkészítı 
szakiskola felvételi 
körzete: 
 

Ártánd, Bakonszeg, Bedı, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, 
Biharkeresztes, Bojt, Csökmı, Darvas, Ebes, Földes, Furta, 
Gáborján, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, 
Hencida, Kaba, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, 
Magyarhomorog, Mezısas, Mezıpeterd, Nádudvar, 
Nagyhegyes, Nagykereki, Szentpéterszeg, Tetétlen, Told, 
Újiráz, Váncsod, Zsáka 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12., hrsz: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21., hrsz.: 3995/5 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49., hrsz.: 988 – intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., hrsz.: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a., hrsz.: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6., hrsz.: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a., hrsz.: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló Széchenyi u. 16., hrsz: 1027/23 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Ék u. 40., hrsz.: 6441 – intézmény 

- Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/a., hrsz.: 6451/2 – intézmény 

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

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 44/2011. (II. 11.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Papp Anna, igazgató 
Határidı:   2011. október 1. 
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218/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Éltes 
Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon alapító 
okiratának hatályos szövegét 2011. október 1. napjától a következık szerint foglalja egységes 
szerkezetbe: 
 

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA,  
KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 
Az intézmény neve: 
 

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 
 

Rövid neve: 
 

ÉLTES MÁTYÁS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON 

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. 
 

OM azonosítója: 038789 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Közoktatási feladatok 
Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége: 
 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

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

társulások elszámolásai 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852022  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
853132  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
855912  Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918  Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
855922  Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

879014  Különleges gyermekotthoni ellátás  
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931205  Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 

Szükség szerint speciális ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
Szükség szerint otthont nyújtó és utógondozói ellátást biztosít. 
 

Mőködési köre: 
 

Hajdú-Bihar megye 

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

Alapításának éve: 
 

1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

Gazdálkodási jogköre: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő 
költségvetési szerv. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelyei: 
 

- Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21. 

- Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49. 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.  

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a. 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a. 

- Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 16. 

- Hajdúszoboszló, Ék u. 40.  

- Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/a. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 

- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 
intézmény. 

 - Intézményegységek: 
5. Általános iskola 

- súlyos beszédfogyatékos tagozat 
6. Elıkészítı szakiskola 
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7. Kollégium 
8. Gyermekotthon 

 
Az intézménybe felvehetı 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám: 
 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók, valamint súlyos 
beszédfogyatékos tanulók 

- általános iskola  127 fı 
- ebbıl súlyos beszédfogyatékos tagozat  39 fı 

- elıkészítı szakiskola 60 fı 

- kollégium 40 fı 

- különleges gyermekotthon 88 fı 
 

Évfolyamok száma: - általános iskola: 8 évfolyam 
- elıkészítı szakiskola: 2 évfolyam 
 

Az intézmény kötelezı 
felvételt biztosító elıkészítı 
szakiskola felvételi 
körzete: 
 

Ártánd, Bakonszeg, Bedı, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, 
Biharkeresztes, Bojt, Csökmı, Darvas, Ebes, Földes, Furta, 
Gáborján, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, 
Hencida, Kaba, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, 
Magyarhomorog, Mezısas, Mezıpeterd, Nádudvar, 
Nagyhegyes, Nagykereki, Szentpéterszeg, Tetétlen, Told, 
Újiráz, Váncsod, Zsáka 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12., hrsz: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21., hrsz.: 3995/5 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49., hrsz.: 988 – intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., hrsz.: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a., hrsz.: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6., hrsz.: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a., hrsz.: 6210/1 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló Széchenyi u. 16., hrsz: 1027/23 – 
intézmény 

- Hajdúszoboszló, Ék u. 40., hrsz.: 6441 – intézmény 

- Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/a., hrsz.: 6451/2 – intézmény 
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 

 
A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
az irányadó. 
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A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 45/2011. (II. 11.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Papp Anna, igazgató 
Határidı:   2011. október 1. 
 
 
 
219/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Dr. 
Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
alapító okiratának hatályos szövegét 2011. október 1. napjától a következık szerint 
módosítja: 
 
Az intézmény neve: 
 
 

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS 
SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS 
GYERMEKOTTHON 
 

Rövid neve: 
 

DR. MOLNÁR ISTVÁN ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON 

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
 

OM azonosítója: 038512 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

Közoktatási közfeladat 
Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége 
(feladatai): 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi intézményi étkeztetése 
851012  Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 
852012  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése oktatása (1-4. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
853212  Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés 

megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853222  Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
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853122  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 

853132  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 
szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 

879014  Különleges gyermekotthoni ellátás 
855912  Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855915  Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918 Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
855922  Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

931205  Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 

Szükség szerint speciális ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
Szükség szerint otthont nyújtó és utógondozói ellátást biztosít. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

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

Alapításának éve: 
 

1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

Gazdálkodási jogköre: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő 
költségvetési szerv. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelye: 4031 Debrecen, Bartók Béla út. 3. 
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Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 

intézmény  
- Intézményegységek: 

1. Óvoda 
- Debreceni tagintézmény 

- autista tagozat 
2. Általános Iskola 

- Debreceni tagintézmény 
- autista tagozat 

3. Elıkészítı szakiskola 
4. Készségfejlesztı speciális szakiskola 
5. Kollégium 
6. Gyermekotthon 
 

Az intézménybe felvehetı 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám:  
 

középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint autista gyermekek, 
tanulók 
- óvoda (összesen):  16 fı 

- középsúlyos: 1 csoport 8 fı 
- autista tagozat: 1 csoport 8 fı 

- általános iskola (összesen):  106 fı 
- középsúlyos:  76 fı 
- autista tagozat: 30 fı 

- elıkészítı szakiskola: 20 fı 
- készségfejlesztı speciális szakiskola:  24 fı 
- kollégium: 8 csoport 70 fı 
- különleges lakásotthon:   16 fı 
- különleges gyermekotthon: 16 fı  
 

Évfolyamok száma: 
 

- általános iskola: 8 évfolyam 
- elıkészítı szakiskola: 2 évfolyam 
- készségfejlesztı speciális szakiskola: 2 évfolyam 
 

A kötelezı felvételt 
biztosító elıkészítı 
szakiskolai intézmény-
egység felvételi körzete: 
 

Hajdú-Bihar megye területe Debrecen kivételével. 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5., hrsz: 852 - 
intézmény 

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

 
A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
az irányadó. 
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A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 133/2011. (V. 27.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tóthné Csiszár Éva, mb. igazgató 
Határidı:   2011. október 1. 
 
 
220/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Dr. 
Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
alapító okiratának hatályos szövegét 2011. október 1. napjától a következık szerint foglalja 
egységes szerkezetbe: 
 

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, 
KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 
Az intézmény neve: 
 
 

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS 
SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS 
GYERMEKOTTHON 
 

Rövid neve: 
 

DR. MOLNÁR ISTVÁN ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON 

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
 

OM azonosítója: 038512 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

Közoktatási közfeladat 
Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége 
(feladatai): 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562914  Tanulók kollégiumi intézményi étkeztetése 
851012  Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása 
852012  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése oktatása (1-4. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
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853212  Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853222  Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

853122  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 

853132  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 
szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 

879014  Különleges gyermekotthoni ellátás 
855912  Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855915  Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918 Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
855922  Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

931205  Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 

Szükség szerint speciális ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
Szükség szerint otthont nyújtó és utógondozói ellátást biztosít. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

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

Alapításának éve: 
 

1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

Gazdálkodási jogköre: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő 
költségvetési szerv. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 



536. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/12. szám 

 
A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelye: 4031 Debrecen, Bartók Béla út. 3. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 

intézmény  
- Intézményegységek: 

7. Óvoda 
- Debreceni tagintézmény 

- autista tagozat 
8. Általános Iskola 

- Debreceni tagintézmény 
- autista tagozat 

9. Elıkészítı szakiskola 
10. Készségfejlesztı speciális szakiskola 
11. Kollégium 
12. Gyermekotthon 
 

Az intézménybe felvehetı 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám:  
 

középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint autista gyermekek, 
tanulók 
- óvoda (összesen):  16 fı 

- középsúlyos: 1 csoport 8 fı 
- autista tagozat: 1 csoport 8 fı 

- általános iskola (összesen):  106 fı 
- középsúlyos:  76 fı 
- autista tagozat: 30 fı 

- elıkészítı szakiskola: 20 fı 
- készségfejlesztı speciális szakiskola:  24 fı 
- kollégium: 8 csoport 70 fı 
- különleges lakásotthon:   16 fı 
- különleges gyermekotthon: 16 fı  
 

Évfolyamok száma: 
 

- általános iskola: 8 évfolyam 
- elıkészítı szakiskola: 2 évfolyam 
- készségfejlesztı speciális szakiskola: 2 évfolyam 
 

A kötelezı felvételt 
biztosító elıkészítı 
szakiskolai intézmény-
egység felvételi körzete: 
 

Hajdú-Bihar megye területe Debrecen kivételével. 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5., hrsz: 852 - 
intézmény 

- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
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A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 134/2011. (V. 27.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tóthné Csiszár Éva, mb. igazgató 
Határidı:   2011.október 1. 
 
 
 
221/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. május 1-ei hatállyal módosítja a 
112/2011. (IV. 29.) MÖK határozatát és a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
hozzájárul ahhoz, hogy Tóth Attila, a megyei közgyőlés alelnöke a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmő Zrt. igazgatóságának tagja legyen. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl tájékoztassa a társaságot.  
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. szeptember 30. 
 
 
 
222/2011. (IX. 23.) 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 a következık szerint módosítja: 
 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS  
(7. számú módosítása) 

 
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, 4024 Debrecen Piac u. 54. 
(továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Bodó Sándor a megyei közgyőlés elnöke,  
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másrészrıl a Segítséggel Élık Alapítványa, mint fenntartó, Hajdúnánás, Bethlen G. krt.  
7-9. (továbbiakban: Alapítvány) képviseletében Dráviczki Csaba kuratórium elnöke 
(továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következı feltételek szerint. 
 
 

1./ A 2006. február 28-án megkötött és többször módosított ellátási szerzıdés 2./ pontja 
helyébe a következı szöveg lép:  

 
„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. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a felnıtt korú értelmi 
fogyatékosok ellátását a jelen szerzıdésben foglaltak szerint határozott ideig, 2012. 
december 31. napjáig az Alapítvány útján biztosítja.” 

 
 

2./ A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
 

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

 
A közgyőlés a módosításokkal egyidejőleg a szerzıdést egységes szerkezetben is elfogadja. 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 23. 
 
 
 
…………………………………..    ……………………………….. 
 Dráviczki Csaba Bodó Sándor 
  a kuratórium elnöke a megyei közgyőlés elnöke 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. október 15. 
 
 
 
223/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a Pályázatok benyújtására vonatkozó 
elıterjesztéshez tartozó I-XV. határozati javaslatokról egyben szavaz. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 23. 
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224/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Mővelıdési Központnak a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai 
Kollégiuma pályázati kiírására benyújtott „A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 
Mővelıdési Központ muzeális könyvállományának megóvása érdekében történı javítás” 
címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 780 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
234 000 Ft 

Pályázati támogatás: 546 000 Ft 
 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Méliusz Központ igazgatója 
részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Szilágyi Irén, mb. igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
 
 
 
225/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Mővelıdési Központnak a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai 
Kollégiuma pályázati kiírására benyújtott „Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 
Könyvtári ellátásának javítása” címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 600 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
 0 Ft 

Pályázati támogatás: 600 000 Ft 
 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Méliusz Központ igazgatója 
részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Szilágyi Irén, mb. igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
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226/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Mővelıdési Központnak a Nemzeti Kulturális Alap Közmővelıdési Szakmai 
Kollégiuma pályázati kiírására benyújtott „Közmővelıdési programok tájoltatása Hajdú-Bihar 
megye hátrányos helyzető településein” címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 4 500 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
1 000 000 Ft 

Pályázati támogatás: 3 500 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Méliusz Központ igazgatója 
részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Szilágyi Irén, mb. igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
 
 
 
227/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - figyelemmel az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 98. §-ára - a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetnek a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében kiírásra került „Területi együttmőködések, társulások, hálózati 
tanulás” címő felhívásra (TÁMOP-3.2.2-11/2) benyújtott pályázata kedvezı elbírálása esetén, 
annak megvalósításához 2011. október 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig 6 határozott 
idejő közalkalmazotti álláshelyet biztosít. 
 
A közgyőlés a határozott idejő közalkalmazotti álláshelyek létesítéséhez, azokkal 
összefüggésben és az azokhoz kapcsolódó feladatok megvalósítása során nem nyújt 
pótelıirányzatot, az intézmény részére elıirányzott önkormányzati támogatás terhére 
finanszírozást nem biztosít. A személyi juttatások, illetve a munkaadót terhelı járulékok 
fedezete nyertes projekt esetén a pályázatban meghatározott költségvetés alapján, az 
intézmény költségvetésében biztosított. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a 6 álláshelynek a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2011., 2012. és 2013. évi költségvetési rendeleteibe történı beépítésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    İri Józsefné, igazgató 
Határidı:   2011. szeptember 30. 
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228/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 
pályázati kiírására benyújtott „A Déri Múzeum japán győjteményének gyarapítása és az új 
gyarapodású mőtárgyak bemutatása a múzeum új állandó kiállításában” címő pályázattal a 
következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 766 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 766 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Lakner Lajos, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
 
 
 
229/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 
pályázati kiírására benyújtott „Japán Buddha szobor (XVII – XVIII. század) restaurálása az új 
állandó kiállításon történı bemutatása céljából” címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 640 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 640 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Lakner Lajos, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
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230/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 
pályázati kiírására benyújtott „Ruharekonstrukció készítése a Déri Múzeum új állandó 
kiállításához (a debreceni Dobozi temetı XVII. századi leletanyagának bemutatása)” címő 
pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 1 306 500 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 1 306 500 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Lakner Lajos, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
 
 
 
231/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 
pályázati kiírására benyújtott „Két 1848-as festett zászló restaurálása az új állandó kiállításon 
történı bemutatása céljából” címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 1 300 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 1 300 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Lakner Lajos, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
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232/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 
pályázati kiírására benyújtott „Krankovics Ilona – Sallay Gergely Pál: ’Elsı világháborús 
hadijelvények’ c. munkájának megjelentetése” címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 512 500 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 512 500 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Lakner Lajos, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
 
 
 
233/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiuma 
pályázati kiírására benyújtott „Szabadfalvi József: ’Mézeskalácsosság Debrecenben’ c. 
könyvének megjelentetése” címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 514 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 514 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Lakner Lajos, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
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234/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának a Nemzeti Kulturális Alap Képzımővészeti Szakmai 
Kollégiuma pályázati kiírására benyújtott „Mőtárgyvásárlási javaslat debreceni – Debrecenbıl 
elszármazott – képzımővészek munkáiból a debreceni Déri Múzeum kortárs képzımővészeti 
győjteménye számára” címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 2 456 250 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
200 000 Ft 

Pályázati támogatás: 2 256 250 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Lakner Lajos, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
 
 
 
235/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltárnak a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázati kiírására   
„A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának gyarapítása” címő pályázat benyújtásával 
a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 350 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 350 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Dr. Radics Kálmán, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
 2011. október 3., a pályázat benyújtására 
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236/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak a Wekerle Sándor Alapkezelı pályázati kiírására 
benyújtott „Családbarát szakszolgálat” címő pályázattal a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 1 530 000 Ft 
Az intézmény által biztosítandó saját 

erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 1 530 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, illetve annak megvalósítása során, azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Erdei Sándor, igazgató 
Határidı: 2011. szeptember 30., a határozat megküldésére 
 
 
 
237/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Debreceni Egyetem Orvos- 
és Egészségtudományi Centrum, mint konzorciumvezetı által az ÉAOP-4.1.2/C-11 
kódszámmal meghirdetett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” címő pályázati 
felhívásra benyújtásra kerülı pályázattal, melyben a Kenézy Kórház Rendelıintézet 
Egészségügyi Szolgáltató NKft konzorciumi tagként vesz részt.  
 
A pályázat pénzügyi adatai a következıek: 
 

A konzorciumi pályázat 
összköltsége: 

4 273 684 210 Ft 

A Kenézy Kórház NKft. pályázati 
összköltsége: 

   650 000 000 Ft 

A konzorcium által biztosítandó 
 saját erı: 

   213 684 210 Ft 

A Kenézy Kórház NKft. által 
biztosítandó saját erı: 

    32 500 000 Ft 

Konzorciumi pályázati támogatás: 4 060 000 000 Ft 
A Kenézy Kórház NKft-t megilletı 

pályázati támogatás: 
  617 500 000 Ft 
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2. A közgyőlés hozzájárul a megyei önkormányzat tulajdonát képezı, a debreceni ingatlan-
nyilvántartásban a 19054 helyrajzi számú, Debrecen, Bartók Béla út 2-26. sz. alatti ingatlanon 
megvalósításra tervezett, az ÉAOP-4.1.2/C-11 kódszámú „Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése” címő pályázati kiírásra a Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. – mint konzorciumi tag – pályázatának benyújtásához, annak 
végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a pályázati dokumentáció részét képezı tulajdonosi 
nyilatkozat aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. szeptember 30., a nyilatkozat aláírására 
 
 
 
238/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért azzal, hogy a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatalhoz 16 db korszerő, ápolást könnyítı elektromos betegágy és a hozzájuk tartozó 
kompresszoros decubitus matracok használati jogának megszerzésére a megyei önkormányzat 
által mőködtetett bentlakásos szociális szakellátást nyújtó intézmények (Hajdúszoboszló, 
Mikepércs, Hajdúnánás, Nyíradony, Balmazújváros) tárgyi feltételeinek javítása érdekében a 
következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 3 200 000 Ft 
A megyei önkormányzat által 

biztosítandó saját erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 

3 200 000 Ft 
(16 db elektromos betegágy és a hozzá 

tartozó kompresszoros decubitus matracok 
használati jogának megszerzése.) 

 
A megyei önkormányzat a pályázathoz nem biztosít önerıt, vagy más módon támogatást.  
 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat 
benyújtására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. szeptember 25., a pályázati dokumentáció aláírására és a 

pályázat benyújtására 
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239/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
és Mővelıdési Központ magasabb vezetıi beosztásának betöltésére jelentkezı pályázókat 
meghallgatja. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 23. 
 
 
 
240/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága magasabb vezetıi beosztásának betöltésére jelentkezı 
pályázót meghallgatja. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 23. 
 
 
 
241/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  
23. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Kjt-nek a mővészeti, a közmővelıdési és a 
közgyőjteményi területen történı végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint 
 

Csobán Róbert-et 
 
a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ (4026 Debrecen, Bem tér 
19.) magasabb vezetıi beosztásának ellátásával bízza meg. 
 
A magasabb vezetıi megbízás 2011. október 1-tıl 2016. szeptember 30-ig terjedı 5 év 
határozott idıre szól. 
 
A magasabb vezetı: 
 

közalkalmazotti besorolása:    H/4 besorolási fokozat 
 
besorolás szerinti alapilletménye:    148.925,- Ft 
összesen kerekítve:      148.900,- Ft 
a megbízás idejére szóló, garantált összegen felüli 
 – munkáltatói döntésen alapuló – illetmény(rész):    96.100,- Ft 
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magasabb vezetıi pótléka (275 %)      55.000,- Ft 
 
Illetményét összesen:      300.000,- Ft  
összegben állapítja meg a közgyőlés. 
 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi megbízással kapcsolatos 
munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 30. 
 
 
 
242/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 30. § (4) bekezdése 
alapján a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ magasabb vezetıi 
beosztásának ellátására vonatkozó, Jávorszky Ferenc megbízásáról szóló határozati javaslatot 
nem fogadta el. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 23. 
 
 
 
243/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)  
23. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Kjt-nek a helyi önkormányzatok által fenntartott 
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történı végrehajtásáról 
szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 
 

Nyakas Tibor-t 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága (4029 Debrecen, 
Monti ezredes u. 7.) magasabb vezetıi beosztásának ellátásával bízza meg. 
 
A magasabb vezetıi megbízás 2011. október 1-tıl 2016. szeptember 30-ig terjedı 5 év 
határozott idıre szól. 
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A magasabb vezetı: 
 

közalkalmazotti besorolása:    H/2 besorolási fokozat 
 
besorolás szerinti alapilletménye:    135.975,- Ft 
további szakképesítés elismerésével 
összefüggı illetménynövekedés (7 %):       9.518,- Ft 
összesen kerekítve:      145.500,- Ft 
a megbízás idejére szóló, garantált összegen felüli 
 – munkáltatói döntésen alapuló – illetmény(rész):  160.000,- Ft 
magasabb vezetıi pótléka (250 %)      50.000,- Ft 
Határozott idıre szóló kereset-kiegészítése 
2011.01.01-tıl 2011.12.31-ig (távolléti díj alap):  114.500,- Ft 
 
Illetményét összesen:      470.000,- Ft  
összegben állapítja meg a közgyőlés. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi megbízással kapcsolatos 
munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. szeptember 30. 
 
 
 
244/2011. (IX. 23.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011-ben Hajdú-Bihar Megye 
Önkormányzatának kitüntetı díjait a következı személyeknek adományozza: 
 
I. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának BOCSKAI ISTVÁN-díját” munkájáért, 

társadalmi megbízatása kimagasló színvonalú teljesítéséért, közéleti tevékenységéért 
és több évtizedes munkásságáért: 
 
1./ Dr. Tonk Márton 

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

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

 

1./ Dombi Géza Zsigmond  
2./ Kocsány Piroska 
3./ Szélrózsa Néptáncegyüttes 
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III. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának MARÓTHI GYÖRGY-díját” 

kiemelkedı pedagógiai munkásságáért: 
 

1./ Tátrai János 
2./ Tolvaj Sándorné 
3./ Váradi Istvánné 

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

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

 
1./ Dr. Fésüs László 
2./ Sápi Miklós 
 

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

 
1./ Szegedi Lajos 

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

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

 
1./ Elekné Szórádi Márta 

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

civil társadalom épülése érdekében végzett kimagasló tevékenységéért: 
 

1./ Napfényes Támogató Szociális Egyesület 
 
VIII. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának a Civilek Támogatásáért-díját” a civil 

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

 
1./ Tóth György István 

 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet alapján a díjakat a Megye Napján, a közgyőlés ünnepi 
ülése keretében adja át. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. november 22.  
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
J E L E N T É S 

 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 

a közgyőlés 2011. szeptember 23-ai ülésére 
 

I. 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:  
 
 
122/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
Az egyes gyermekvédelmi szakellátási szolgáltatások ellátási szerzıdés útján történı 
nyújtására irányuló általános, egyszerő közbeszerzési eljárás lezárásaként az ellátási szerzıdés 
megkötésre került a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal. 
 
123/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai elnevezéső 
költségvetési szerve 2011. június 30. napjával történı – jogutód nélküli – megszüntetése, az 
intézményben dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése, valamint Tripsó 
Zoltán intézményvezetı közalkalmazotti jogviszonyának és magasabb vezetıi megbízásának 
2011. június 30. napjával történı megszüntetése megtörtént. 
 
124/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
A Hajdúsági Lakásotthonok elnevezéső költségvetési szerv 2011. június 30. napjával történı 
– jogutód nélküli – megszüntetése, az intézményben dolgozók közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése, valamint Bíró István intézményvezetı közalkalmazotti 
jogviszonyának és magasabb vezetıi megbízásának 2011. június 30. napjával történı 
megszüntetése megtörtént. 
 
125/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
A Hajdúsági Lakásotthonok, a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok 3-3 fı gazdasági 
munkaköre, továbbá a TGYSZ 4 hivatásos nevelıszülıi és 6 nevelıszülıi tanácsadó 
munkaköre 2011. június 30. napjával átadásra került az egyházi fenntartó részére. A 
munkakörök átadásáról szóló közgyőlési határozat a Szent Lukács Görögkatolikus 
Szeretetszolgálat részére megküldésre került, a szükséges munkáltatói intézkedések megtétele 
céljából. 
 
163/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
Tóthné Csiszár Évának, a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon igazgatói feladatkörének ellátására, határozott idıre történı 
megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedés megtörtént. 
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167/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Szociális Bizottság által egyedi támogatásban részesített Fehér Bot Alapítvány, valamint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság által támogatott „Kézenfogva Testvéreinkkel” 
Sárrétudvari Alapítvány képviselıivel a támogatási szerzıdés megkötése valamint a 
támogatási összeg átutalása megtörtént. 
 
168/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint a megyei önkormányzat tulajdonában lévı Debrecen, Tímár 
u. 19. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás 2011. június 27-én 
közzétételre került a megyei önkormányzat honlapján. A pályázati eljárás eredménytelenül 
zárult, mivel a 2011. augusztus 23-ig nyitva álló beadási határidı lejártáig nem érkezett 
ajánlat. A határozatban foglalt felhatalmazás alapján a pályázati felhívás – a határidık 
aktualizálásával – változatlan tartalommal közzétételre kerül. 
 
169/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint a megyei önkormányzat tulajdonában lévı Hajdúszoboszló, 
Hıforrás u. 105. szám alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás 2011. 
június 27-én közzétételre került a megyei önkormányzat honlapján. A pályázati eljárás 
eredménytelenül zárult, mivel a 2011. augusztus 23-ig nyitva álló beadási határidı lejártáig 
nem érkezett ajánlat. A határozatban foglalt felhatalmazás alapján a pályázati felhívás – a 
határidık aktualizálásával – változatlan tartalommal közzétételre kerül. 
 
170/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A határozat, mellyel a megyei önkormányzat résztulajdonában álló fonyódligeti üdülı 
üzemeltetésére forrás került biztosításra, megküldésre került Polgár Város Önkormányzata – 
mint gesztor – részére a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
 
173/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Bocskai István Múzeumban a „Szoboszló öröksége Föld – kard – víz” címő kiállítás és 
egyéb fejlesztések megvalósítására vonatkozó pályázattal összefüggı határozat a Hajdú-Bihar 
Megyei Múzeumok Igazgatósága részére megküldésre, a pályázat a Magyar Államkincstárhoz 
benyújtásra került. 
 
174/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 
„Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" címő pályázatának benyújtását 
jóváhagyó közgyőlési határozat megküldésre került az intézet igazgatójának. 
 
175/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A határozat, mellyel a megyei közgyőlés elfogadta az Önkormányzati Egészségügyi Holding 
Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolóját, megküldésre került a társaság vezérigazgatója 
részére. 
 
177/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint a FÜTESZ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés 2011. 
június 28. napján 2011. december 31. napjával felmondásra került. 
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178/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2010. évi közhasznúsági 
jelentésének, valamint 2010. évi beszámolójának tudomásulvételérıl szóló határozat a 
kuratórium elnökének megküldésre került. 
 
179/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
Nádudvar Város Önkormányzatának közoktatási intézmény átszervezésével összefüggı, 
tervezett fenntartói intézkedésérıl szóló, megyei fejlesztési tervre épített szakvélemény 
megküldésre került a város polgármestere részére. 
 
180/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának közoktatási intézmények átszervezésével 
összefüggı, tervezett fenntartói intézkedésérıl szóló, megyei fejlesztési tervre épített 
szakvélemény megküldésre került a város polgármestere részére. 
 
181/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthonban a 2011/2012-es tanítási (nevelési) évben indítható iskolai osztályok, 
óvodai és kollégiumi csoportok számát meghatározó közgyőlési határozat az intézmény 
igazgatójának megküldésre került. 
 
182/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
Az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonban a 
2011/2012-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi és napközis csoportok 
számát meghatározó közgyőlési határozat az intézmény igazgatójának megküldésre került. 
 
183/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumban a 2011/2012-es 
tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi és napközis csoportok számát 
meghatározó közgyőlési határozat az intézmény igazgatójának megküldésre került. 
 
184/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégiumban a 2011/2012-es tanítási évben 
indítható iskolai osztályok és kollégiumi csoportok számát meghatározó közgyőlési határozat 
megküldésre került az intézmény igazgatójának. 
 
185/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium módosított pedagógiai 
programjának jóváhagyásáról szóló határozat az intézmény igazgatójának megküldésre került. 
 
186/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A 2011/2012. évekre vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepció egységes 
szerkezetbe foglalása a kiegészítésekkel, a határozat szerint megtörtént. Az aláírt koncepció a 
megyei önkormányzat honlapján közzétételre került. 
 
187/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft-vel kötött együttmőködési megállapodás 
módosításáról szóló határozat a társaság ügyvezetıje és a jogi képviselı részére megküldésre 
került. Az együttmőködési megállapodás egységes szerkezetbe foglalása a határozat szerint 
megtörtént.  
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188/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Bihari Szociális Szolgáltató NKft-vel kötött együttmőködési megállapodás módosításáról 
szóló határozat a társaság ügyvezetıje és a jogi képviselı részére megküldésre került. Az 
együttmőködési megállapodás egységes szerkezetbe foglalása a határozat szerint megtörtént.  
 
189-190/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság (GAFI) módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirata az intézmény részére megküldésre került, a változások törzskönyvi 
nyilvántartásban történı átvezetése érdekében a Magyar Államkincstár felé a bejelentés 
megtörtént. 
 
191/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium módosított alapító 
okiratát jóváhagyó közgyőlési határozat megküldésre került a Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatóság igazgatója részére. 
 
192-193/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
Sebı László, a Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága igazgatója közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói 
intézkedés megtörtént. Az igazgatói feladatkör betöltésére vonatkozó elıterjesztést a 
közgyőlés a 2011. szeptember 23-ai ülésén tárgyalja. 
 
194/2011. (VI. 24.) MÖK határozat 
Nyakas Tibornak, a Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóság igazgatói feladatkörének ellátására 
vonatkozó megbízást tartalmazó határozat alapján a szükséges munkáltatói intézkedés 
megtörtént. 
 
196/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat 
A számlavezetési tevékenység ellátására és folyószámla hitelkeret szerzıdés megkötésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárást a közgyőlés eredménytelenné nyilvánította. A 
számlavezetési tevékenység további ellátásáról a közgyőlés a 2011. szeptember 23-ai ülésén 
dönt. 
 
199/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat 
A határozat alapján a megyei önkormányzat tulajdonában lévı Debrecen, Biczó István 
kertben található raktár megnevezéső ingatlanban keletkezett károk helyreállítása érdekében a 
vis maior támogatási igény a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került. 
 
200/2011. (VIII. 19.) MÖK határozat 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására 
vonatkozó pályázat benyújtásának módosításáról szóló határozat a Magyar Államkincstár 
részére megküldésre került. 
 

II. 
Tájékoztató közbeszerzésekrıl 

 
A/ 

1. A „Földgázbeszerzés 2011.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
 
Nyertes ajánlattevı:   TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye:  4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 
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Az ellenszolgáltatás összege:  
A 20 m3/h névleges teljesítmény alatt: 

- A földgáz termék ára: 1,649 Ft/MJ. 
- A rendszerhasználati díj: 0,603 Ft/MJ. 

A 20-100 m3/h közötti teljesítmény esetén: 
- A földgáz termék ára: 1,649 Ft/MJ. 
- A rendszerhasználati díj: 0,932 Ft/MJ. 

Alulvételezés esetén a felár mértéke: 80 %. 
Túlvételezés esetén a felár mértéke: 25 %. 
Fizetési határidı a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontjában szereplı 15 napot 
meghaladóan: 30 nap. 

 
2. A „Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát képezı, a valóságban Debrecen, Tímár 

u. 17. szám [hrsz.: 9739] alatt található épület lapos tetejének újra-szigetelési munkái” 
tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

 
Nyertes ajánlattevı:   TÖMB 2002 Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. 
Az ellenszolgáltatás összege: 927 296 Ft + áfa 

 
3. Az „SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése – kiegészítı építési beruházás” címő 

pályázat [TIOP-2.2.2/08/2-2009-0016] megvalósításához kapcsolódó kivitelezés 
kiegészítı munkáinak elvégzésére megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

 
Nyertes ajánlattevı:   HUNÉP Universal Építıipari Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye:  4025 Debrecen, Simonffy 34-36. 
Az ellenszolgáltatás összege:  13 985 889 Ft + áfa 

 
 

B/ 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében, valamint a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 158/2009. (V. 29.) MÖK határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzat 9.1. pontja alapján tájékoztatom a közgyőlést a megyei 
önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének kiegészítésérıl. 
 
Debrecen, 2011. szeptember 15. 
 
 
          Bodó Sándor 
 
 
 
Készítették: Kraszitsné dr. Czár Eszter 

Már Norbert 
Pósánné Rácz Annamária 
Varga Tünde 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

2011. évi összesített közbeszerzési tervének kiegészítése 
 
 

A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, M 
Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

idıpontja 
Megjegyzés 

II. Építési beruházás       

A ”Déri Múzeum modernizálása a 
régió európai örökségének 
bemutatása céljából” címő pályázat 
[ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007] 
megvalósításához kapcsolódó 
kivitelezés alábbi kiegészítı 
munkáinak elvégzése 

39 45.26.27.00-8 nemzeti 
Hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

2011. április 

A beszerzés fedezete a projekt 
költségvetésében rendelkezésre áll. A 
közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 48. 
§ (3)-(4) bekezdés alkalmazása mellett 
kerül sor. 

„SO1 szintő Sürgısségi Osztály 
fejlesztéséhez kapcsolódó építési 
beruházás a debreceni Kenézy 
Kórház Rendelıintézetben” címő 
pályázat [TIOP-2.2.2/08/2-2009-
0016] megvalósításához kapcsolódó 
kivitelezés kiegészítı építési 
munkáinak elvégzése 

14 45.23.13.00-8 nemzeti 
Hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

2011. szeptember 

A beszerzés fedezete a projekt 
költségvetésében rendelkezésre áll. A 
közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 48. 
§ (3)-(4) bekezdés alkalmazása mellett 
kerül sor. 
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A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, M 
Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

idıpontja 
Megjegyzés 

A Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat tulajdonát képezı, a 
valóságban Debrecen, Tímár u. 17. 
szám [hrsz.: 9739] alatt található 
épület lapostetejének újra-szigetelési 
munkái 

0,96 45.26.14.10-1 nemzeti 
Általános 
egyszerő 

2011. augusztus 

Az eljárás becsült értéke nem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt, azonban az 
egybeszámítási szabály alkalmazására 
[Kbt. 40. § (2) bekezdése] tekintettel 
szükséges a közbeszerzés kiírása.  

A Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat tulajdonát képezı, a 
valóságban Debrecen, Jégvirág u. 
[hrsz.: 0584/146] alatt található 
épület helyreállítási munkái 

13,7 
 

45.26.14.10-1  
 

nemzeti 
Általános 
egyszerő 

2011. augusztus 

Az eljárás becsült értéke nem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt, azonban az 
egybeszámítási szabály alkalmazására 
[Kbt. 40. § (2) bekezdése] tekintettel 
szükséges a közbeszerzés kiírása. 

 
 


