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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
183-188/2010. (X. 15.) MÖK határozatai, valamint 

189-210/2010. (XI. 5.) MÖK határozatai 
 
 
 
183/2010. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2010. október 15-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ideiglenes Ügyrendi 

Bizottságának megválasztására és az ellátandó feladatok meghatározására 
 

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése elnökének megválasztása, eskütétele 
 

3. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése alelnökének megválasztása, eskütétele 
 

4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Ideiglenes Pénzügyi 
Bizottságának megválasztására és az ellátandó feladatok meghatározására 

 

5. Elıterjesztés a képviselıi tiszteletdíjakról, a közgyőlés elnöke, alelnöke 
foglalkoztatásához kapcsolódó döntésekre 

 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Berényi András, korelnök 
Határidı:   2010. október 15. 
 
 
 
184/2010. (X. 15.) 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 39. § (2) és (3) bekezdése alapján Ideiglenes Ügyrendi Bizottságot 
hoz létre, melynek feladatai: 
- a közgyőlés hatáskörébe tartozó választások lefolytatása;  
- a közgyőlés mőködésével és feladatai ellátásával összefüggı titkos szavazás 

lebonyolítása; valamint 
- a megválasztott képviselık vagyonnyilatkozatainak kezelése, vizsgálata.  
 
A bizottság megbízása az állandó bizottság megválasztásával megszőnik. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Ideiglenes Ügyrendi Bizottság 
elnökének: 
 

Postáné Kecskés Ilona 
 
és tagjainak: 
 

Sırés István, 
Bodó Sándor, 
Vigh József, 
Kövér Mihály 

 
közgyőlési tagokat választja meg. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Berényi András, korelnök 
Határidı:   2010. október 15. 
 
 
 
185/2010. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 73. §-a alapján a megyei közgyőlés elnökének 2010. 
október 15-i hatállyal  
 

Rácz Róbert 
 
közgyőlési tagot választja meg. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Berényi András, korelnök 
Határidı:   2010. október 15. 
 
 
 
186/2010. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a megyei közgyőlés 
alelnökének 2010. október 15-i hatállyal  
 

Kocsis Róbert 
 

közgyőlési tagot választja meg. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. október 15.  
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187/2010. (X. 15.) 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 39. § (2) és (3) bekezdése alapján Ideiglenes Pénzügyi Bizottságot 
hoz létre, melynek feladatai: 
- a 2011. évi költségvetési koncepció közgyőlési tárgyalásra történı elıkészítése, valamint 
- a pénzügyi tárgyú elıterjesztések véleményezése a végleges bizottsági struktúra 

kialakításáig. 
 
A bizottság megbízása az állandó pénzügyi bizottság megválasztásával megszőnik. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az Ideiglenes Pénzügyi Bizottság 
elnökének: 
 

Muraközi István 
 
és tagjainak:    Kövér Mónika 

Biró László 
Tasi Sándor 
Máthé Attila  

 
közgyőlési tagokat választja meg. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. október 15. 
 
 
 
188/2010. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004 (VII. 1.) HBMÖK rendelet 14. § (3) 
bekezdés i) pontja alapján a közgyőlés 2010. október 15-ei ülését lezárja, a közgyőlés 2010. 
november 12-ei ülését folytatólagos ülésnek minısíti és az 5. napirendi pontot, a szükséges 
egyeztetések lefolytatására figyelemmel, akkor tárgyalja meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke  
Határidı:   2010. november 12. 
 
 
 
189/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
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165/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat, 170/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 171/2010.  
(IX. 17.) MÖK határozat, 172/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 173/2010. (IX. 17.) MÖK 
határozat, 174/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 175/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 176/2010. 
(IX. 17.) MÖK határozat, 177/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 178/2010. (IX. 17.) MÖK 
határozat, 179/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 180/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 181/2010. 
(IX. 17.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2010. november 5.  
 
 
 
190/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdése és a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 10. § (5) bekezdése alapján 2010. negyedik 
negyedévi üléstervét a következık szerint fogadja el: 
 
 
2010. november 5. (péntek) 
 

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése alelnökének megválasztása, eskütétele 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
 

2. Elıterjesztés a közgyőlés elnöke, alelnökei foglalkoztatásához kapcsolódó döntésekre 
Elıterjesztık:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Postáné Kecskés Ilona, az Ideiglenes Ügyrendi Bizottság elnöke 
Véleményezik:  az Ideiglenes Ügyrendi Bizottság 
    az Ideiglenes Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése tagjainak megbízására, 

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

4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletének 
módosítására, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése bizottságai 
megalakítására és tagjainak megválasztására 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:  az Ideiglenes Ügyrendi Bizottság 
    az Ideiglenes Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 
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5. Elıterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására, valamint költségvetést érintı 
döntésekre 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   az Ideiglenes Pénzügyi Bizottság 

az Ideiglenes Ügyrendi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
 

6. Elıterjesztés 2007. évi kapacitás-csökkentéssel összefüggı megállapodás és ellátási 
szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  az Ideiglenes Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje 

Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
7. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi ellenırzési tervére 

Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:  az Ideiglenes Pénzügyi Bizottság 

az Ideiglenes Ügyrendi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Belsı ellenırzési vezetı 
 

8. Elıterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre  
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  Ideiglenes Pénzügyi Bizottság  
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 

Fejlesztési Fıosztály vezetıje 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
2010. november 23. (kedd) 
 
MEGYENAPI  ÜNNEPI  ÜLÉS (KIHELYEZETT  ÜLÉS) 
 
 
2010. december 10. (péntek)  

 
 

1. Elıterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje  
 

2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2010. 
évi I-III. negyedéves helyzetérıl  
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:  a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
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3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadására 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:  a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
 

4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásának átmeneti szabályairól 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:  a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs: Közgazdasági Fıosztály vezetıje 

 
5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. évi üléstervének 

elfogadására 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:  a közgyőlés bizottságai 
Elıkészítésért felelıs: Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
6. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési 

koncepciójának felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  a közgyőlés bizottsága  
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
 

7. Elıterjesztés a 2011. évi köztisztviselıi teljesítményértékelés céljainak meghatározására 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezi:  a közgyőlés bizottsága 
Elıkészítésért felelıs:  Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. december 31. 
 
 
 
191/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
1. Elıterjesztés 2007. évi kapacitás-csökkentéssel összefüggı megállapodás és ellátási 

szerzıdés megkötésére 
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése alelnökének megválasztása, 

eskütétele 
 

3. Elıterjesztés a közgyőlés elnöke, alelnökei foglalkoztatásához kapcsolódó döntésekre 
 
4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése tagjainak megbízására, 

delegálására 
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5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletének 
módosítására, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése bizottságai 
megalakítására és tagjainak megválasztására  

 
6. Elıterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására, valamint költségvetést 

érintı döntésekre 
 
7. Elıterjesztés Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének 

elfogadására  
 
8. Elıterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 5. 
 
 
 
192/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Fıvárosi Bíróság elıtt 
28.P.25.155/2009. ügyszám alatt folyamatban lévı, a finanszírozott szakellátási kapacitások 
csökkentésébıl származó kár megtérítése iránti perbeli követelésével összefüggésben a 
Nemzeti Erıforrás Minisztériummal (továbbiakban: Minisztérium) megállapodást köt a 
Minisztérium által a megállapodáshoz kapcsolt értelmezési záradékban foglaltakra is 
kiterjedıen. A megállapodás tervezete és a Minisztérium értelmezési záradéka a határozati 
javaslat mellékletét képezi.   
 
2. A közgyőlés felhatalmazza elnökét, a Minisztériummal létrejövı megállapodás alapján a 
megyei önkormányzatot egészségpolitikai és szakmai kompenzálásként megilletı összegbıl - 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet jogutód nélküli 
megszőntetése miatt - a kötelezı feladat-ellátást biztosító Kenézy Kórház NKft-t megilletı 
660 MFt átadására vonatkozó megállapodás megkötésére.  
 
3. A közgyőlés a megyei önkormányzatnál maradó összeget a kórház jogutód nélküli 
megszőntetésével összefüggı, az egészségügyi feladat-ellátáshoz kapcsolódó kötelezettségek 
teljesítésére fordítja. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az 1. és 2. pont szerinti megállapodások aláírására, 
valamint felkéri, hogy gondoskodjon a 2010. évi költségvetési rendelet következı 
módosításakor az elıirányzat átvezetésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 15., a megállapodások aláírására, 
    2010. december 10., az elıirányzat átvezetésére 
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melléklet 
 
 
 

1.számú függelék a                       -0/2010JKF-000     számú Korm. elıterjesztéshez 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 
 

 
amely létrejött egyrészrıl  
a Nemzeti Erıforrás Minisztérium (1051 Budapest, Szalay u. 10-14.), mint az Egészségügyi 
Minisztérium általános jogutódja, a továbbiakban: Minisztérium, 
 
másrészrıl  
Békés Megyei Önkormányzat ( 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. ) 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ( 4000 Debrecen, Piac u 54. ) 
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelıintézet, (6800 
Hódmezıvásárhely, Dr. Imre József u. 2.),  
Városi Kórház Keszthely ( 8360, Keszthely, Ady E. u. 2. )  
( mint Egészségügyi szolgáltatók és Fenntartók, a továbbiakban együttesen: Fenntartók ) között, 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
 
Felek a Fenntartók egészségpolitikai és szakmai kompenzálásaként, az alábbiak szerint állapodnak 
meg: 
 
1./ A Minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás alapján - a kormányhatározat 
kihirdetését követıen, az Államkincstári határidıkre figyelemmel, haladéktalanul – a 2010. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére - az alábbi összegeket utalja át a Fenntartók által megadott 
bankszámlaszámra: 
 
Békés Megyei Önkormányzat      800millió forint 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat     800millió forint 
Hódmezıvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  800millió forint 
Erzsébet Kórház-Rendelıintézet     
Városi Kórház Keszthely      650millió forint 
 
2./ Fenntartók tudomásul veszik, hogy az egészségügyi ellátó rendszer esetleges pénzügyi 
konszolidációjában jelen megállapodásra tekintettel nem részesülnek. Tudomásul veszik továbbá, 
hogy ezen összeg felhasználásáról a Minisztériummal elızetesen egyeztetni kötelesek. 
 
3./ Fenntartók kijelentik, hogy ezen megállapodás hatályosulása esetén az alábbi perekben 
érvényesíteni kívánt mindennemő követelésüket kielégítettnek tekintik, és kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a folyamatban lévı perek megszüntetéséhez szükséges jogi lépéseket haladéktalanul 
megteszik: 
 
Fıvárosi Bíróság 22.P. 23.410/ 2009. ( Békés megyei Önkormányzat felperes ) 
Fıvárosi Bíróság 63. P. 20599/2010.  ( Hódmezıvásárhely Kórház felperes )  
Fıvárosi Bíróság 28. P. 25.155/2009. ( Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felperes )  
Fıvárosi Bíróság 28.P.24.528/2010.   ( Városi Kórház Keszthely felperes ) 
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4./ Fenntartók tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás a kizárólag valamennyi Fél aláírása esetén 
az utolsó szerzıdı fél általi aláírás napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2010. szeptember ____  
 
…………..…………………………………….  ……………………………………………. 
Nemzeti Erıforrás Minisztérium    Békés Megyei Önkormányzat 
 
…………………………………………….   ……………………………………………. 
       Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat 
 
…………………………………………….   ……………………………………………. 
       Hódmezıvásárhelyi Megyei Jogú Város 

   Önkormányzat Erzsébet  
Kórház-Rendelıintézet 

 
…………………………………………….   …………………………………………….. 
       Városi Kórház Keszthely 
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Értelmezési záradék 
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193/2010. (XI. 5.) 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 6. SZÁMÚ 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 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 2011. 
december 31. napjáig az Alapítvány útján nyújtja.” 

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

maradnak. 
 

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

 
Debrecen, 2010. november 5. 
 

Dráviczki Csaba 
kuratórium elnöke 

 Rácz Róbert 
a megyei közgyőlés elnöke 

 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 30. 
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194/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/B. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 1. § (3) bekezdésére, 2010. november 5-i hatállyal a megyei közgyőlésben 
képviselıi mandátummal nem rendelkezı  
 

Tóth Attilát 
 
a megyei közgyőlés alelnökének megválasztja. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 5.  
 
 
 
195/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Rácz Róbertnek, a megyei közgyőlés 
elnökének illetményét 2010. október 15-tıl a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. 
törvény 3. § (1)-(2) bekezdései alapján, 15-szörös szorzó alkalmazásával 579 750 forintban 
állapítja meg.  
A közgyőlés elnökét az illetményén felül megilleti 38 650 forint idegennyelv-tudási pótlék, az 
angol nyelvő, felsıfokú, C típusú nyelvvizsgájára tekintettel. 
 
2. A közgyőlés a megyei közgyőlés elnökének az országgyőlési képviselık tiszteletdíjáról, 
költségtérítésérıl és kedvezményeirıl szóló 1990. évi LVI. törvény 3. § (4) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozatának megfelelıen a közgyőlés elnöki tisztségével 
összefüggıen keletkezett költségeit 2010. október 15. napjától nem téríti meg, illetve 
költségátalányt sem állapít meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Postáné Kecskés Ilona, az Ideiglenes Ügyrendi Bizottság elnöke 
Határidı:   2010. november 15. 
 
 
 
196/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Kocsis Róbertnek, a megyei közgyőlés 
alelnökének illetményét 2010. október 15-tıl a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 1994. évi LXIV. 
törvény 3. § (1), (5) bekezdései alapján 560.000 forintban állapítja meg. 
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2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés 
alelnöke költségátalánya mértékét 2010. október 15. napjától a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illetménye 20%-ában, azaz havi 112.000 
forintban határozza meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 15. 
 
 
 
197/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) és bd) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke: 
- Segítı Szeretet Alapítvány kuratóriumában elnöki tisztséget töltsön be, 
- a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdı és Egészségturisztikai Rt. felügyelı 

bizottságának tagja legyen. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 15. 
 
 
 
198/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Tóth Attilának, a megyei közgyőlés 
alelnökének illetményét 2010. november 5-tıl a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított  
1994. évi LXIV. törvény 3. § (1), (5) bekezdései alapján 560.000 forintban állapítja meg. 
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Tóth Attila, a megyei közgyőlés 
alelnöke költségátalánya mértékét 2010. november 5. napjától a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított 
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illetménye 20%-ában, azaz havi 112.000 
forintban határozza meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 15. 
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199/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 35. § (2) bekezdésének d) pontja 
alapján a gyermekvédelmi intézmények érdekképviseleti fórumai tagjaivá 2010. november 
5. napjától  
 

1. Arany János Gyermekotthonnál (Berettyóújfalu) 
 

Bulcsú László (FIDESZ-KDNP) 
 

2. Éltes Mátyás Általános es Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthonnál 
(Hajdúszoboszló) 

 

Berényi András (FIDESZ-KDNP) 
 

3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonainál (Debrecen) 
 

Vigh József (JOBBIK) 
 

4. Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál (Debrecen) 
 

Ménes Andrea (FIDESZ-KDNP) 
 

5. Hajdúsági Lakásotthonoknál (Hajdúnánás) 
 

Buczkó József (FIDESZ-KDNP) 
 

6. Komádi Gyermekotthonnál (Komádi) 
 

Kovács Zoltán (FIDESZ-KDNP) 
 

7. Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthonnál (Hajdúböszörmény) 

 

Sırés István (FIDESZ-KDNP) 
 

közgyőlési tagokat választja. 
 
A megbízás a jelenlegi közgyőlés mőködésének idıtartamára szól. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a megválasztott személyek és az érintett intézményvezetık 
értesítésére, egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 370/2006. (XII. 15.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 15. 
 
 
 
200/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló módosított 1993. évi III. törvény 99. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a 
szociális ellátást nyújtó intézmények érdekképviseleti fórumai tagjaivá 2010. november 5. 
napjától 
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1. Bihari Szociális Szolgáltató NKft. (Derecske) esetében:  

 
Kövér Mihály (MSZP) 

 
2. Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft. (Hajdúnánás) esetében: 

 
Tasi Sándor (FIDESZ-KDNP) 

 
közgyőlési tagokat választja meg. 
 
A megbízás a jelenlegi közgyőlés mőködésének idıtartamára szól. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a megválasztott személyek és az érintett társaság ügyvezetıi 
értesítésére, egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 371/2006. (XII. 15.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 15. 
 
 
 
201/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 60. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a közoktatási intézmények 
iskolaszékébe 2010. november 5. napjától: 
 
1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumnál (Debrecen) 
 

Csige Tamás (MSZP) 
 
2. Kós Károly Mővészeti Szakközépiskola és Kollégiumnál (Debrecen) 
 

Aba-Horváth István (FIDESZ-KDNP) 
 

3. Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál (Biharkeresztes) 
 

Pálfi Zoltán (JOBBIK) 
 
közgyőlési tagokat választja meg. 
 
A megbízás a jelenlegi közgyőlés mőködésének idıtartamára szól. 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a megválasztott személyek és az érintett intézményvezetık 
értesítésére, egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 372/2006. (XII. 15.) MÖH határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 15. 
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202/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 61/A. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyeztetı Bizottsága 
tagjaivá 2010. november 5. napjától:  
 

1. Rácz Róbert (FIDESZ-KDNP) 
 
2. Timár Zoltán (FIDESZ-KDNP) 
 
3. Tasi Sándor (FIDESZ-KDNP) 
 
4. Bodó Sándor (FIDESZ-KDNP) 
 
5. Csige Tamás (MSZP) 

 
közgyőlési tagokat választja meg. 
 
A megbízás a jelenlegi közgyőlés mőködésének idıtartamára szól. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl Debrecen polgármesterét értesítse, egyidejőleg 
hatályon kívül helyezi a 383/2006. (XII. 15.) MÖK, valamint a 281/2008. (XI. 7.) MÖK 
határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 15. 
 
 
 
203/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 88. §-ának figyelembe vételével a CIB Bank Zrt.-nél vezetett folyószámlához 
kapcsolódóan egyetért 2011. évre 1.200.000.000 Ft összegő folyószámlahitel 
igénybevételével. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására és a folyószámla-
hitelkeret szerzıdés megkötésére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. december 10. 
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204/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - a 158/2010. (VIII. 27.) MÖK 
határozatával kiírt - a megyei önkormányzat tulajdonában lévı, a debreceni ingatlan-
nyilvántartásba 33216/4, 33216/8, 33216/14 hrsz. alatt felvett összesen 7166 m2 alapterülető 
„saját használatú út” megnevezéső, a 33216/9 hrsz. alatt felvett, 3912 m2 alapterülető 
„beépítetlen terület” megnevezéső, valamint a 33216/13 hrsz. alatt felvett 63771 m2 
alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett 55097 m2 alapterülető „intézményi terület” 
megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére vonatkozó 
pályázati eljárást - ajánlat hiányában - eredménytelenné nyilvánítja. 
 
A közgyőlés egyetért azzal, hogy az ingatlanok a megyei önkormányzat egyes forgalomképes 
ingatlanaiból összeállított portfolió részeként kerüljenek meghirdetésre, amely elısegíti az 
önkormányzat számára legelınyösebb értékesítési pozíció kialakítását. 
A közgyőlés, felkéri elnökét az ingatlanportfolió összeállításával és kiajánlásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. december 10. 
 
 
 
205/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján - az önkormányzat által fenntartott költségvetési 
szervek, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mőködı gazdasági és 
nonprofit társaságok, vagyonkezelık, valamint a költségvetésbıl céljelleggel juttatott 
támogatások felhasználásának ellenırzésére vonatkozó 2011. évi belsı ellenırzési tervét a 
határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
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 2012. április 30. 
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melléklet  a  205/2010. (XI. 5.) MÖK határozathoz 
 
 
 

ELLENİRZÉSI TERV 
2011. 

Az éves ellenırzési terv a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. §-a, valamint a tárgyban kiadott – a nemzetközi belsı ellenırzési standardokra 
épülı – szakmai irányelvek szerinti egységes  tartalommal készült. 
 
Az ellenırzési terv elkészítését kockázatelemzés elızte meg, amelynek célja, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és dokumentálja az 
önkormányzat mőködési, gazdálkodási feltételeit befolyásoló kedvezıtlen eseményeket. 
 
A kockázatelemzés szolgáltatta a legfontosabb információt a belsı ellenırzési tevékenység (konkrét ellenırzések) elıkészítéséhez, választ adva 
arra, hogy miért van szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára. 
 
A kockázatelemzés alapján felállított prioritások a belsı ellenırzési terv összeállításánál figyelembe vételre kerültek. 

 



554. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/11. szám 

 

Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

1. 

1. Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat  
Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága 
 
2. Önállóan mőködı, 
elıirányzatai felett 
részjogkörrel rendelkezı 
költségvetési intézmények 
(14) 
 
3. Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Tárgya: 
A 2010. évben lezárt 
ellenırzési jelentések 
megállapításaira, javaslataira 
tett intézkedések 
végrehajtásának nyomon 
követése (utóvizsgálat). 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy a 
2010. évben feltárt 
hiányosságok megszüntetésére, 
az intézkedési tervben 
foglaltaknak megfelelıen eleget 
tettek-e az érintett 
szerveztek/szervezeti egységek. 
 
Idıszaka: 
Intézkedések készre jelentése és 
az utóellenırzés közötti 
idıszak. 

Típusa: 
Szabályszerőségi és 
pénzügyi ellenırzés 
 
Módszerei: 
- Az intézkedési tervben 

foglaltak tételes 
ellenırzése, 

- Helyszíni vizsgálat 
során szabályzatok, 
beszámolók, 
jelentések, 
nyilvántartások 
vizsgálata. 

2011. I. 
negyedév 

40 szakértıi nap 
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Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

2. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Tárgya: 
A mérlegtételek leltárral történı 
alátámasztásának ellenırzése. 
Leltározási tevékenység 
szabályszerőségének vizsgálata. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy 
- a mérlegben kimutatott 

eszközök és források 
alátámasztására készült-e 
szabályszerő éves leltár, 
valamint az analitikus 
nyilvántartás és a fıkönyv 
egyezısége biztosított-e, 

- a leltározási feladatok 
lebonyolítása, 
dokumentálása 
szabályszerően került-e 
végrehajtásra. 

 
Idıszaka: 
2010. IV. negyedév 

Típusa: 
Pénzügyi ellenırzés 
 
Módszerei: 
- Helyszíni vizsgálat 

során beszámolók, 
jelentések, pénzügyi 
elszámolások alapjául 
szolgáló 
nyilvántartások 
vizsgálata. 

2011. I. 
negyedév 

35 
szakértıi nap 
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Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

3. 
Kenézy Kórház 
Rendelıintézet Egészségügyi 
Szolgáltató NKft. 

Tárgya: 
A vagyonkezelési szerzıdésben 
foglaltak betartásának 
vizsgálata. 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy a 
vagyonkezelı 
- a vagyonkezelésbe vett 

eszközökrıl elkülönített 
nyilvántartást vezet-e,  

- a kezelésébe adott 
vagyonnal eredményesen 
gazdálkodott-e, 

- a vagyon értékét 
megırizte-e, 

- a vagyon értékét a 
közszolgáltatás jellegéhez 
igazodóan bıvítette-e, 

- a vagyonkezelési 
szerzıdésben 
rögzítetteknek megfelelıen 
teljesítette-e az 
adatszolgáltatást. 

 
Idıszaka: 
2010. január 1-december 31. 
közötti idıszak. 

Típusa: 
Teljesítmény ellenırzés 
 
Módszerei: 
- a vizsgálat során a 

vagyonkezeléssel 
kapcsolatos 
beszámolók, 
jelentések, pénzügyi 
elszámolások, 
valamint ezek alapjául 
szolgáló nyilvántartá-
sok vizsgálata. 

2011. II. 
negyedév 

35 
szakértıi nap 
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Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

4. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gazdasági 
Szolgáltató Fıigazgatósága 

Tárgya: 
A közalkalmazottak 
kinevezésének, besorolásának, 
szabályszerősége, a munkajogi 
szabályok betartása. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy az 
intézmény munkaügyi 
tevékenysége megfelel-e a 
hatályos jogszabályoknak és a 
belsı szabályzatok, 
önkormányzati rendeletek, 
határozatok elıírásainak. 
 
Idıszaka: 
2011. I. negyedév 

Típusa: 
Szabályszerőségi ellenırzés 
 
Módszerei: 
- helyszíni vizsgálat 

során szabályzatok, 
eljárási rendek, 
munkaköri leírások, 
kinevezések, 
besorolások, 
közalkalmazotti 
nyilvántartások teljes 
körő vizsgálata, 

- a vizsgálat keretében 
munkalapok kitöltése, 

- interjúk készítése. 

2011. II. 
negyedév 

35  
szakértıi nap 
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Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

5. 

1. Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gazdasági 
Szolgáltató Fıigazgatósága 
 
2. Önállóan mőködı, 
elıirányzatai felett 
részjogkörrel rendelkezı 
költségvetési intézmények 
(14) 
 
3. Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Tárgya: 
A költségvetési szervek 
besorolásával összefüggésben 
kiadott új alapító okiratok 
alapján készített Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatok 
tartalmi ellenırzése az 
államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 292/2009. 
 (XII. 19.) Korm. rendelet 
alapján. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy a 
költségvetési szervek eleget 
tettek-e a jogszabályban 
foglaltaknak az SZMSZ-ek 
összeállítása során. 
 
Idıszaka: 
2011. I. negyedév 

Típusa: 
Szabályszerőségi ellenırzés 
 
Módszerei: 
- szabályzatok, 

dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata. 

2011. II. 
negyedév 

35 
szakértıi nap 
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Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

6. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Tárgya: 
A felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának, a selejtezési 
tevékenység végrehajtásának 
szabályszerősége. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy: 
- a selejtezési eljárásra a 

leltározást megelızıen 
került-e sor, 

- az elkészített okmány 
megfelel-e a 
bizonylatokkal szembeni 
alaki és tartalmi 
követelményeknek, 

- a bizonylatban szereplı 
tételek léteztek-e,  

- a maradvány (hulladék) 
hasznosításáról 
intézkedtek-e, 

- a kiselejtezett eszközöket a 
könyvekbıl kivezették-e. 

 
Idıszaka: 
2010. IV. negyedév 
 

Típusa: 
Szabályszerőségi ellenırzés 
 
Módszerei: 
- szabályzatok, 

dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata, 

- közvetlen 
megfigyelésen alapuló 
ellenırzés. 

2011. II. 
negyedév 

15 
szakértıi nap 



560. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/11. szám 

Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

7. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Tárgya: 
Az európai uniós támogatással 
megvalósuló projektek 
végrehajtási folyamatába épített 
ellenırzés rendszerének 
értékelése. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy a 
támogatás és a pénzügyi 
lebonyolítás rendszere 
megfelelıen szabályozott-e, a 
szabályszerő mőködés 
biztosított-e. 
 
Idıszaka: 
2011. I. negyedév – 2011. II. 
negyedév 

Típusa: 
Szabályszerőségi ellenırzés 
 
Módszerei: 
- szabályzatok, 

dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata,  

- mintavételes, elemzı 
vizsgálat. 

2011. III. 
negyedév 

40 
szakértıi nap 
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Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

8. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gazdasági 
Szolgáltató Fıigazgatóság 

Tárgya: 
Üzemeltetés, fenntartás, 
karbantartás rendszerének 
értékelése. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy 
- az üzemeltetési, 

fenntartási, karbantartási 
kiadások tervezése 
megtörténik-e, 

- a rendelkezésre álló 
pénzeszközöket és 
forrásokat gazdaságosan, 
hatékonyan és 
eredményesen használják-
e fel. 

 
Idıszaka: 
2011. I. negyedév - 2011. II. 
negyedév. 

Típusa: 
Teljesítmény ellenırzés 
 
Módszerei: 
- szabályzatok, 

dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata, 

- pénzügyi, számviteli 
és statisztikai adatok, 
költségvetés, 
beszámolók, 
szerzıdések, 
programok elemzése 
és értékelése, 

- interjú, mintavételes 
vizsgálat. 

2011. III. 
negyedév 

40 
szakértıi nap 



562. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/11. szám 

Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

9. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gazdasági 
Szolgálgató Fıigazgatósága 

Tárgya: 
Belsı kontroll rendszer 
kialakítása, mőködtetése, a 
belsı ellenırzési kötelezettség 
teljesítése. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy az 
alábbiak kialakításra kerültek-e 
és mőködésük megfelelı-e: 
- a FEUVE rendszer, a 

szabálytalanságok 
kezelésének rendje, 

- az ellenırzési nyomvonal, 
- a kockázatkezelési 

rendszer, 
- a belsı ellenırzési 

tevékenység. 
 
Idıszaka: 
2010. I. 1-tıl 2011. IX. 30-ig 

Típusa: 
Rendszer ellenırzés 
 
Módszerei: 
- szabályzatok, 

dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata,  

- interjú, 
- a vizsgálat keretében 

munkalapok kitöltése. 

2011. IV. 
negyedév 

25 
szakértıi nap 



2010/11. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 563. 

Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

10. 

1. Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gazdasági 
Szolgálgató Fıigazgatósága 
 
2. Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatal 

Tárgya: 
A közbeszerzési eljárások során 
a közbeszerzési törvény és 
végrehajtási rendeletei 
elıírásainak betartása. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy a 
közbeszerzési eljárások 
lebonyolítása megfelel-e a 
jogszabályoknak, a belsı 
szabályzatoknak és vezetıi 
rendelkezéseknek. 
 
Idıszaka: 
2011. I. negyedév – 2011. III. 
negyedév 

Típusa: 
Szabályszerőségi ellenırzés 
 
Módszerei: 
- szabályzatok, 

dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata, 

- interjú, 
- mintavételes vizsgálat, 
- a vizsgálat keretében 

munkalapok kitöltése. 

2011. IV. 
negyedév 

40 
szakértıi nap 



564. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2010/11. szám 

Sor-
szám 

Ellenırizendı szervezeti 
egység(ek) 

Az ellenırzés tárgya, célja, 
ellenırizendı idıszak 

Az ellenırzés típusa és 
módszerei (*) 

Az ellenırzés 
ütemezése (**) 

Erıforrás 
szükségletek (***) 

11. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Hivatala 

Tárgya: 
Tárgyi eszközök nyilvántartási 
rendszerének, az 
állományváltozások 
bizonylatolásának, fıkönyvi 
elszámolásának ellenırzése. 
 
Célja: 
Annak megállapítása, hogy a 
tárgyi eszközök nyilvántartási 
rendszere biztosítja-e a vagyon 
változásának szabályszerő 
dokumentálását. 
 
Idıszaka: 
2011. I. negyedév – 2011. III. 
negyedév 

Típusa: 
Szabályszerőségi ellenırzés 
 
Módszerei: 
- szabályzatok, 

dokumentumok és 
nyilvántartások 
vizsgálata, 

- mintavételes vizsgálat. 

2011. IV. 
negyedév 

18 
szakértıi nap 

 
*  A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján. 
** Az ellenırzések megkezdésének ideje. 
*** Az ellenırzésekhez rendelt becsült ellenırzési erıforrások. 
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206/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés pályázatokkal 
kapcsolatos döntésekre” címő elıterjesztéshez tartozó I-IV. határozati javaslatokról egyben 
szavaz. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. november 5. 
 
 
 
207/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Mővelıdési Központ által, a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai 
Kollégiumának „2111” altéma kódszámú felhívására benyújtott pályázatot a következık 
szerint: 

 
A pályázat összköltsége: 1 143 000 Ft 

A megyei önkormányzat által 
biztosítandó saját erı: 

343 000 Ft 

Pályázati támogatás: 800 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázattal kapcsolatosan megállapítja, hogy a fejlesztések megvalósulása nem 
járhat létszámbıvítéssel és az önkormányzati támogatás növelésével.  
 
A közgyőlés a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. 
évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2010. évi 
költségvetési rendeletének következı módosításakor a 3.b.4. számú mellékletben az önerı 
beépítésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke  
Határidı:   2010. december 10., a módosítás átvezetésére 
 
 
 
208/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Mővelıdési Központ által, a Nemzeti Kulturális Alap Közmővelıdési Szakmai 
Kollégiumának „2008” altéma kódszámú felhívására benyújtott pályázattal a következık 
szerint: 
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A pályázat összköltsége: 500 000 Ft 

A megyei önkormányzat által 
biztosítandó saját erı: 

0 Ft 

Pályázati támogatás: 500 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázattal kapcsolatosan megállapítja, hogy a fejlesztések megvalósulása nem 
járhat létszámbıvítéssel és önkormányzati támogatás nyújtásával.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke  
Határidı:   2010. november 5. 
 
 
 
209/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Mővelıdési Központ által, a Nemzeti Kulturális Alap Közmővelıdési Szakmai 
Kollégiumának „2085” altéma kódszámú felhívására benyújtott pályázattal a következık 
szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 200 000 Ft 
A megyei önkormányzat által 

biztosítandó saját erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás: 200 000 Ft 
 
A közgyőlés a pályázattal kapcsolatosan megállapítja, hogy a fejlesztések megvalósulása nem 
járhat létszámbıvítéssel és önkormányzati támogatás nyújtásával.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke  
Határidı:   2010. november 5. 
 
 
 
210/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 31/2010. (II. 12.) MÖK határozattal a 
Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Operatív Program 2007-2013. 
kiírásra benyújtott és támogatásban részesült „Kimagasló mőszaki tartalommal bíró 
restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad központtal” c. pályázat forrásösszetételét a 
következık szerint módosítja: 
 

A pályázat összköltségvetése:  36.100.350,- Ft (133.705 Euro) 
A megyei önkormányzatot megilletı 

támogatás: 
2.485.350,- Ft (9.205 Euro) 

A megyei önkormányzat által  
biztosított saját erı: 

133.650,- Ft (495 Euro) 

1 Euro= 270,- Ft
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2010. évi 
költségvetési rendeletének következı módosításakor a 3.b.4. számú mellékletben az önerı 
módosításáról. 
 
A közgyőlés tudomásul veszi a Partnerségi Megállapodás módosítását, valamint 
felhatalmazza elnökét a támogatási szerzıdés megkötésére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2010. december 10., a módosítás átvezetésére 
    2010. december 31., a támogatási szerzıdés aláírására 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
 

Tárgyalja: Ideiglenes Ügyrendi Bizottság 
 
 

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

a közgyőlés 2010. november 5-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:  
 
 
 
165/2010. (VIII. 27.) MÖK határozat 
A határozat alapján a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, az Éltes Mátyás 
Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, valamint a Dr. Molnár 
István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó 
pályázat benyújtásra került a területileg illetékes Államkincstárnak. 
 
170/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat és intézményei 2010. évi elsı félévi gazdálkodásának helyzetérıl 
szóló tájékoztató elfogadásáról szóló határozat az érintett intézmények részére megküldésre 
került.   
 
171/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó megyei szabályozási irányelvek, 
intézkedési javaslatok elfogadásáról szóló határozat a települési önkormányzatok részére 
megküldésre került. 
 
172/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a megyei közgyőlés elfogadta a Kenézy Kórház Rendelıintézet 
Egészségügyi Szolgáltató NKft. vagyonmérlegét, valamint döntött a társasággal kötött 
vagyonkezelési szerzıdés módosításáról, megküldésre került a Kft. ügyvezetıjének a 
szükséges intézkedések megtétele céljából. A vagyonkezelési szerzıdés módosítása és a 
módosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírásra került. 
 
173/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a megyei közgyőlés elfogadta a Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és 
Ingatlanhasznosító Kft. vagyonmérlegét, valamint döntött a társasággal kötött vagyonkezelési 
szerzıdés módosításáról, megküldésre került a Kft. ügyvezetıjének a szükséges intézkedések 
megtétele céljából. A vagyonkezelési szerzıdés módosítása és a módosítást is tartalmazó 
egységes szerkezetbe foglalt dokumentum aláírásra került. 
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174/2010. (IX. 17.) MÖK határozat. 
Verdó György ügyvezetı igazgató tanulmányi szerzıdésének aláírása megtörtént, további 
intézkedés céljából részére megküldésre került.  
 
175/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2011. évi pályázati fordulójához való csatlakozásáról szóló megállapodás 
megküldésre került az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı 
Igazgatóságának. 
 
176/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A 2009. évi országos kompetenciamérés eredményei alapján készített intézkedési terv 
jóváhagyásáról szóló határozat megküldésre került a Bocskai István Gimnázium, 
Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium igazgatója részére. 
 
177/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A 2009. évi országos kompetenciamérés eredményei alapján készített intézkedési terv 
jóváhagyásáról szóló határozat megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati 
Általános Iskola és Kollégium igazgatója részére. 
 
178/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A megyei közoktatási fejlesztési terv módosításáról szóló határozat megküldésre került a Hit 
Gyülekezetének a fenntartásában mőködı Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézményre, a Hajdúdorogi Egyházmegyének a fenntartásában 
mőködı Szent Bazil Görög Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 
és Diákotthonra, továbbá Biharkeresztesi Református Egyházközségnek a fenntartásában 
mőködı Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézményre vonatkozóan. 
 
179/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
180/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium alapító okiratának 
módosításáról, valamint annak egységes szerkezetben történı elfogadásáról szóló határozatok 
az intézmény vezetıje részére megküldésre kerültek, továbbá a MÁK-hoz a módosítás 
bejelentése a szükséges adatszolgáltatásokkal megtörtént.  
 
 
181/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
Intézetnek „ A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı 
kampányok" címő KEOP-2009-6.1.0/A kódszámú pályázata benyújtására vonatkozó 
határozat az intézmény vezetıje részére megküldésre került. 
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II. 

 
Tájékoztató közbeszerzésrıl 

 
 

A.) A „Hajdú-Bihar 2028” elnevezéső kötvény kibocsátásából származó bevétellel és az 
adóssággal kapcsolatos tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozóan általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. 

Nyertes ajánlattevı: Budapest Priv-Invest Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 3. III/17. 
Ajánlati ár: nettó 650.000,- Ft/hó+ áfa 

 
 
B.) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 4. számú melléklete 3. 
pontja, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 158/2009. (V. 29.) MÖK határozatával 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzata 9.1. pontja alapján a jelentés 1. számú melléklete 
szerint tájékoztatom a közgyőlést a megyei önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési 
tervének módosításáról, kiegészítésérıl. 
 
 

III. 
 
 

Ülésterv elfogadása 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 10. § (3) bekezdése – 
összhangban a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvénnyel – úgy 
rendelkezik, hogy a megyei közgyőlés üléseit az éves üléstervben foglaltak szerint tartja. 
 
Figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségeket, valamint a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat és intézményei mőködéséhez kapcsolódó folyamatban lévı ügyeket, kérem a 
közgyőlést, hogy negyedik negyedévi üléstervét a II. számú határozati javaslat szerint fogadja 
el. 

 
 
 
Debrecen, 2010. október 28. 
 
 
          Rácz Róbert 
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1. sz. melléklet 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása, kiegészítése 
 

A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, 
M Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
idıpontja 

Megjegyzés 

I. Árubeszerzés       

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és 
intézményei által üzemeltetett gép-
jármővek részére üzemanyag beszerzése 

27 
 

09.13.20.00-3 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2010. november 
A szerzıdés 2011. december 31. napjáig 
tartó határozott idıtartamra kerül 
megkötésre. 

II. Szolgáltatás-megrendelés       

Rendszergazdai feladatok ellátása 20,8 72.51.41.00-2 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2010. november 

A szerzıdés 2011. január 1. napjától 
2013. február 28. napjáig tartó határozott 
idıtartamra kerül megkötésre, amelybıl a 
szolgáltató változása esetén 2 hónap az 
átadás-átvételi eljárás idıtartama. 

Portaszolgálat, ırzés-védelem 21,6 79.71.00.00-4 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2010. november 
A szerzıdés 2011. január 1. napjától 
2013. december 31. napjáig tartó 
határozott idıtartamra kerül megkötésre. 

A megyei hetilap komplex kiadói 
tevékenysége, amely a klasszikus kiadói 
feladatok mellett magában foglalja a 
kiadáshoz szükséges nyomdai elıkészítı 
és kivitelezési munkákat, továbbá a 
hetilap terjesztését is 

43 79.97.00.00-4 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2010. november 

A megyei önkormányzat a nyertes 
ajánlattevıvel a vállalkozási szerzıdést 
2011. december 31. napjáig tartó 
határozott idıtartamra köti. 
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A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, 
M Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
idıpontja 

Megjegyzés 

„Megyei Tükör” c. közszolgálati mősor 
elkészítése és bemutatása 

33,6 92.22.10.00-6 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2010. november 

A megyei önkormányzat a nyertes 
ajánlattevıvel a vállalkozási szerzıdést 
2014. december 31. napjáig tartó 
határozott idıtartamra köti. 

Vagyonbiztosítási szolgáltatás 24 66.00.00.00-0 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2010. november 
A szerzıdés határozatlan idıre kerül 
megkötésre éves felülvizsgálattal. 

 
 


