
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésérıl. 
Jelen van 21 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

 Testületi névsor:   

 Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 

1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 

2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 

3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 

4. Biró László igen JOBBIK 

5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 

6. Buczkó József nem FIDESZ-KDNP 

7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 

8. Csige Tamás igen MSZP 

9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 

10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 

11. Kocsis Zsolt igen JOBBIK 

12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 

13. Kövér Mihály igen MSZP 

14. Kövér Mónika nem MSZP 

15. Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 

16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 

17. Muraközi István nem FIDESZ-KDNP 

18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 

19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 

20. Rigán István igen JOBBIK 

21. Sırés István igen FIDESZ-KDNP 

22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 

23. Timár Zoltán nem FIDESZ-KDNP 

24. Tóth József igen MSZP 

25. Vigh József igen JOBBIK 
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Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy Tóth Jánosné a dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgatója részére a szaktárca (NEFMI) 
minisztere „pedagógus szolgálati emlékérem” kitüntetést adományozott. A kitüntetés azoknak 
a nyugállományba vonuló pedagógusnak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a 
gyermekek oktatása, nevelése érdekében tevékenykedtek és kiemelkedı munkát végeztek. 
Gratulálunk az elismeréshez! 
(Bodó Sándor átadja az emlékérmet.) 
Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a 
meghívott vendégeket.  
Meghívottként jelen vannak: Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, a megyei aljegyzı, a 
megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 15 fı intézményvezetı.  
Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 
25 megyei közgyőlési tagból 21 tag van jelen. Az ülést megnyitja. 
 
 

Napirend elıtti felszólalás 
 
 
Bodó Sándor 
Bejelenti, hogy Csige Tamás az MSZP, és Kocsis Zsolt a Jobbik képviselı csoport nevében 
napirend elıtti felszólalással kíván élni. 
 
Csige Tamás 
„Lesz-e jövıje a kistelepüléseknek és a kisvárosoknak?” címmel kíván napirend elıtti 
felszólalással élni, mert véleménye szerint a kormány szándéka, - miszerint visszaállítják a 
postahivatalokat és a vasúti közlekedést, nem valósult meg. Azzal az új elképzeléssel pedig, 
hogy a kétezer fınél kevesebb településeken szőnjenek meg a polgármesteri hivatalok-, 
arctalanná válik a vidék. Szakmai vitanap szervezését kezdeményezi az önkormányzati 
reformmal kapcsolatosan, melyen az érintett polgármesterek el tudják mondani véleményüket. 
 
Bodó Sándor 
A megyei önkormányzat feladatait jogszabály határozza meg, a megyei önkormányzat 
feladatai között nem szerepel vitanap szervezése. A parlamenti képviselıkön keresztül a 
jogalkotás folyamatába bele tudnak szólni konstruktív javaslataikkal. 
 
Kocsis Zsolt 
„Miért sarcolják a magyar parasztokat?” témában kíván szólni. A Földhivatal sorozatosan 
küldi a figyelmeztetéseket a gazdáknak a mővelési ág átvezetésével kapcsolatosan, mely 
6.600 Ft-ba kerül. Sérelmezik az eljárást, mivel errıl nem volt tudomásuk és nem kaptak 
tájékoztatást arról, hogy ettıl az évtıl a mővelési ág átvezetése illetékköteles lesz. Kérik, 
hogy a Kormányhivatallal egyeztetve adjanak tájékoztatást arról, milyen változások léptek 
életbe. 
 
Bodó Sándor 
Átérzi a problémát, de ebben a témában sincs kompetenciája a megyei önkormányzatnak. 
Javasolja, hogy ez ügyben a Kormányhivatalt keressék meg. 
Kéri a közgyőlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentéshez. 
Felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
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Bizottsági vélemény 

 
 
Postáné Kecskés Ilona 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a jelentés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy a jelentéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az Ötv. 13. §-a alapján a 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan 
és a közgyőlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közmeghallgatásra kerül sor. 
 
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/0/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 100.00 76.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 19 100.00 76.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 6   24.00 
Összesen 25   100.00 
 
126/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
 

1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének megállapítására, valamint a 
2011. évi üzleti tervének elfogadására  

 
2. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı 

okokról, a szükséges tennivalókról  
 
3. Elıterjesztés költségvetést, intézményeket, valamint ingatlant érintı döntésekre 
 
4. Elıterjesztés nonprofit társaságok 2010. évi közhasznúsági jelentéseinek elfogadására, 

2010. évi mérlegeinek megállapítására, valamint a 2011. évi üzleti terveinek elfogadására 
és a társaságok mőködéséhez kapcsolódó döntésekre  
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5. Elıterjesztés önkormányzati társulások 2010. évi tevékenységérıl, valamint társasági 
részesedés megszerzésére vonatkozó döntésrıl  

 
6. Elıterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének 

értékelésére 
 
7. Elıterjesztés a szociális feladatokat ellátó társaságok 2010. évi szakmai tevékenységérıl 

 
8. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására 
 
9. Elıterjesztés intézményvezetıi pályázat kiírására, vezetıi megbízásra, valamint javaslat 

címzetes fıjegyzıi cím adományozására  
 

 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. május 27.  
 
 
 

1. napirendi pont 

„Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének megállapítására, valamint a 2011. 
évi üzleti tervének elfogadására” 

 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült kiegészítés késıbb került 
megküldésre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Berényi András 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kocsis Zsolt 
A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 
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Szavazásra teszi fel az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2010. évi 
beszámolójának, valamint 2011. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 73.68 56.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 26.32 20.00 
Szavazott 19 100.00 76.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
127/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 231. § (2) bekezdés e) pontja alapján – a 
határozat 1. számú mellékleteként - elfogadja az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 
2010. évi beszámolóját 3 832 996 E Ft eszköz és forrás oldallal, -684 090 E Ft mérleg szerinti 
eredménnyel. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése 
alapján az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 2011. évi üzleti tervét - a határozat 2. 
számú mellékleteként - várhatóan 1 201 224 E Ft tervezett bevétellel, 1 194 740 E Ft tervezett 
ráfordítással és 6 484 E Ft adózás elıtti eredménnyel elfogadja. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 
közgyőlésén a részvényesi döntés képviseletére. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Zrt. igazgatósági elnökét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 10.  
 
A határozat mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
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Szavazásra teszi fel az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2010. évi 
beszámolójának, valamint 2011. évi üzleti tervének tudomásulvételére vonatkozó 
határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 73.68 56.00 
Nem 5 26.32 20.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 19 100.00 76.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
128/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 231. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
tudomásul veszi az ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2010. évi beszámolóját 
1.702.247 E Ft eszköz és forrás oldallal, -177 660 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése 
alapján az ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2011. évi üzleti tervét 420.470 E Ft 
tervezett bevétellel, 364.482 E Ft tervezett ráfordítással és 55.988 E Ft adózás elıtti 
eredménnyel tudomásul veszi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról a társaság igazgatóságát tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 10.  
 
 
Szavazásra teszi fel az INNOHÍD Innovációs Zrt. 2010. évi beszámolójának, valamint 
2011. évi üzleti tervének tudomásulvételére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 100.00 76.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 19 100.00 76.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
129/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 231. § (2) bekezdés e) pontja alapján 
tudomásul veszi az INNOHÍD Innovációs Zrt. 2010. évi beszámolóját 31.509 E Ft eszköz és 
forrás oldallal 3.507 E Ft mérleg szerinti eredménnyel. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (3) bekezdése 
alapján az INNOHÍD Innovációs Zrt. 2011. évi üzleti tervét 16 500 E Ft tervezett bevétellel, 
12 200 E Ft tervezett kiadással és 4 300 E Ft mérleg szerinti eredménnyel tudomásul veszi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról a társaság igazgatóságát tájékoztassa. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 10.  
 
 
Szavazásra teszi fel az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt-nél a könyvvizsgálói 
feladatokat ellátó East-Audit Zrt. díjazására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.05.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27 09:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 100.00 76.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 19 100.00 76.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
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130/2011. (V. 27.) 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) – figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló  
2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltakra – javasolja az 
Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. közgyőlésének, hogy a társaságnál a 
könyvvizsgálói feladatokat ellátó East-Audit Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) díjazása 
2011. június elsı napjától megbízatása idıtartamára havi 250 000 Ft+ÁFA összegben 
kerüljön meghatározásra. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 
közgyőlésén a részvényesi döntés képviseletére. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról a Zrt. igazgatósági elnökét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 1.  
 
 
Szavazásra teszi fel a lejárt határidejő határozatok végrehajtására vonatkozó határozati 
javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:22  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 100.00 76.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 19 100.00 76.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
131/2011. (V. 27.) 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: 
 
26/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 54/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 55/2011. (III. 25.) 
MÖK határozat, 56/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 57/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 
58/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 64/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 75/2011. (III. 25.) 
MÖK határozat, 76/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 77/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 
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82/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 83/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 84/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat, 88/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 89/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 
90/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 91/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 92/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat, 93/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 94/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 
95/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 97/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 98/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat, 99/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 100/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 
102/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 103/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 104/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat, 105/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 106/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 
107/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 108/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 109/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat, 110/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 111/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 
112/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 113/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 114/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat, 115/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 116/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 
117/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 119/2011. (IV. 29.) MÖK határozat, 120/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı 
Határidı:    2011. május 27.  
 
 
 

2. napirendi pont 
„Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı 

okokról, a szükséges tennivalókról” 
 
 
Bodó Sándor 
Köszönti Dr. Pásti Gabriellát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve mb. megyei tiszti fıorvosát.  
Felkéri a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Csige Tamás 
Sajnálatos módon a megye lakosságának egészségügyi állapotában nincs pozitív irányú 
javulás. A szociális védıhálózat megnyirbálásra került, változott a szociális ellátó rendszer, 
egyre kevesebb segítséget kapnak az emberek, hiszen csökkent az állami támogatás ezen a 
területen. A TBC ismét terjed, ezért kötelezı szőréseket kell elrendelni, melynek költségeit az 
önkormányzatoknak kell finanszírozniuk. Kezdeményezi, hogy a kötelezı szőrıvizsgálatok 
költségeit a központi költségvetés fedezze. 
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Ménes Andrea 
A tüdıszőrı autóbuszok kiszállásáért az elızı szocialista kormányzás idején kellett elıször 
fizetni, a kezdeményezést támogatja, de azt mindenki tudja, hogy nem új kelető az elhangzott 
javaslat. A megyében az egyik legnagyobb problémát a munkanélküliség okozza, és az 
emberek egészségi állapotától is függ, hogy mennyire lehet ıket a munkaerı piacra 
visszaintegrálni. A kistérségi szakorvosi rendelıkkel is közelebb került az ellátás a 
lakossághoz. A prevenció véleménye szerint hasznos, az ilyen jellegő rendezvényeken már 
egyre többen vesznek részt. Az ivóvíz arzén mentesítése is kiemelkedı feladat. Megköszöni a 
tájékoztató elkészítését. 
 
Bodó Sándor 
Megkérdezi a megyei tiszti fıorvost kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Dr. Pásti Gabriella 
Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2010. évi 
tájékoztató tudomásulvételére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
132/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységrıl szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által készített, 
a megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2010. évi tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a megbízott megyei tiszti fıorvost tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 8. 
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3. napirendi pont 

„Elıterjesztés költségvetést, intézményeket, valamint ingatlant érintı döntésekre” 
 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült kiegészítés késıbb került 
megküldésre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Berényi András 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati 
javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
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133/2011. (V. 27.) 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. szeptember 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 

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 
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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 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. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 

intézmény  
- Intézményegységek: 

1. Óvoda 
- Debreceni tagintézmény 

- autista tagozat 
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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):                         104 fı 106 fı 
- középsúlyos:    76 fı 
- autista tagozat:                                            28 fı 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. 
 

 

A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 46/2011. (II. 11.) MÖK, valamint a 
47/2011. (II. 11.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tóth Jánosné, igazgató 
Határidı:   2011. június 15. 
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Szavazásra teszi fel a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon alapító okiratának egységes szerkezetben történı 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:38  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
134/2011. (V. 27.) 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. szeptember 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 
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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 

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 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.  
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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. 
 

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 
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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. 
 

 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tóth Jánosné, igazgató 
Határidı:   2011. június 15. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága számára 14 
határozott idejő közalkalmazotti álláshely biztosítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
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135/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 98. §-ára figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága számára 2011. június 1-jétıl 2011. december 31-ig 14 határozott idejő 
közalkalmazotti álláshelyet biztosít, azzal hogy a határozott idejő közalkalmazotti 
álláshelyekhez kapcsolódó személyi juttatások mértéke a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. mellékletében meghatározott, garantált 
közalkalmazotti illetménytábla alapján kerüljön megállapításra. 
 
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 
fedezetét a célfeladatok ellátására kötött szerzıdések biztosítják.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a 14 álláshely beépítésérıl a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Lakner Lajos, igazgató 
Határidı:   2011. június 1. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel az alapítványok támogatására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:39  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
136/2011. (V. 27.) 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 
alapítványoknak biztosít támogatást: 
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 Az alapítvány neve 
Támogatási 
összeg (Ft) 

Támogatási cél 
Támogatás 

fedezete 

1. Fehér Bot Alapítvány 50.000 III. Speciális sport nap 
Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottság 

kerete 
2. Kitárul a Világ Alapítvány 70 000 Sportnap a Halastónál ua. 

3. 
Csillagvirág 2001 

Alapítvány 
50 000 

Honismereti, 
kézmőves és életmód 

tábor Bárándon 
ua. 

4. Igazgyöngy Alapítvány 30 000 Gyöngytábor ua. 

5. 
Bocskaikert Jövıjéért és 

Felemelkedéséért 
Alapítvány 

40 000 
1956 szellemisége a 

fiatalok szemével 
ua. 

6. 

Bojt Községért Kulturális, 
Hagyományırzı és 
Fejlıdését Elısegítı 

Alapítvány 

25 000 
Tanulj a múltból, élj a 

mának! 
ua. 

7. 
Zsáka Jövıjéért 

Alapítvány 
30 000 

Ikonfestı és román 
nyelvi tábor Zsákán 

ua. 

8. 
Angyalliget Közhasznú 
Alapítvány az autisták 

lakóotthonáért 
50 000 

"Fogódzó" 16 órás 
képzési program 
autizmussal élı 

gyermeket nevelı 
családok, oktatási 

intézmények tanárai és 
érdekvédelmi 

szervezetek tagjai 
számára 

ua. 

9. Gyermekekért Alapítvány 50 000 
"Színes tinták" 

rendhagyó irodalomóra 
ua. 

10. 

Gerzsenyi István 
Emlékalapítvány a Zsákai 

Református 
Egyházközösségért 

50 000 
Lélek gyümölcseinek 

áradása 
ua. 

11. Pro Patria Alapítvány 50 000 
A 9. Regionális 
Simonyi Napok 

szervezése 

az elnöki 
hatáskörben 

felhasználható 
rendkívüli egyéb 
feladatok keret 

12. 
Bocskaikert Jövıjéért és 
Felemelkedéséért 
Alapítvány 

60 000 
"Építsünk hidat a 
kultúrák között" 

Fejlesztési Bizottság 
kerete 

13. Corvinák Alapítvány 50 000 
A virágosabb, zöldebb 
környezetért 

ua. 

14. Good Sports Alapítvány 100 000 
Határon túli 
kapcsolataink erısítése 

ua. 

15. 
Roma Tehetséggondozó 
Közhasznú Alapítvány 

140 000 Roma Fórum ua. 
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 Az alapítvány neve 
Támogatási 
összeg (Ft) 

Támogatási cél 
Támogatás 

fedezete 

16. 
Kitárul a Világ 
Alapítvány 

50 000 

Gyógyfürdı látogatás 
szervezése 
Püspökladányban 
sárréti fogyatékkal élı 
személyek részére 

Szociális Bizottság 
kerete 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a támogatási szerzıdések elıkészítésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 15., a támogatási szerzıdések elıkészítésére 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105. szám alatti ingatlanok 
értékesítésére kétfordulós, nyilvános pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 15 75.00 60.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 25.00 20.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
137/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában álló, 
a hajdúszoboszlói 4948 hrsz-ú 8073 m2, és a 4949 hrsz-ú 483 m2 területő, „beépítetlen 
terület” megnevezéső, a valóságban Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105. szám alatti ingatlanok 
értékesítésére kétfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a következık szerint: 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a hajdúszoboszlói 4948 hrsz-ú 8073 m2, és a 4949 hrsz-
ú 483 m2 területő, „beépítetlen terület” megnevezéső, a valóságban Hajdúszoboszló, Hıforrás 
u. 105. szám alatti ingatlanok értékesítésére.  
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A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez 
zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Hajdúszoboszlói ingatlanvétel” megjelöléssel. 
 
A pályázat beérkezési határideje: 2011. június 14. (kedd) 10.00 óra. 
A pályázati kötöttség minimális idıtartama: 60 nap. 
 
A pályázati eljáráson történı részvételre az jogosult, aki 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió Ft 
pályázati biztosítékot a kiíró CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700141-27410701-51100005 számú 
bankszámlájára átutal. Az átutalásról szóló bizonylat másolatát a pályázathoz mellékelni kell. 
A nyertes pályázó esetén a pályázati biztosíték a szerzıdést biztosító mellékkötelezettséggé – 
foglalóvá – alakul át, az az ingatlan vételárába beszámításra kerül. A többi pályázó részére a 
kiíró a pályázati biztosítékot a pályázati eljárás lezárását követıen 8 napon belül visszautalja. 
 
Bírálati szempont az ajánlott vételár oly módon, hogy az ingatlanokra csak együttesen tehetı 
ajánlat. A pályázat kiírója a pályázatok értékelését követıen második fordulót bonyolít le, 
melynek során minden pályázóval tárgyal.  
 
A pályázat kiírója a második forduló elıtt lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 
 
A pályázatok elbírálása: Az ingatlanok forgalmi értéke alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 8/2011. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § j) pontja alapján a megyei közgyőlés dönt az ingatlanok 
adásvételérıl. 
 
Az ingatlanokra az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése szerint 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát elıvásárlási jog illeti meg. 
Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  
 
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet szabályai az irányadók, mely megtalálható a megyei 
önkormányzat www.hbmo.hu honlapján. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:  
− a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 
− az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, 
− a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, 
− a pályázati kötöttségre vonatkozóan. 

 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Közgazdasági Fıosztályától (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. új épületszárny III. emelet 301. 
szoba, tel.: 52/507-558) kérhetı. 
 
A bizottság felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 27. a felhívás közzétételére 
    2011. június 24. az ajánlatok elbírálására 
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Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség részére Suzuki Wagon 
R+ típusú személygépkocsi ingyenes átadására vonatkozó határozati javaslatot.  
 
Száma: 11.05.27/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 09:40  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
138/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 5. § n) pontja alapján 
ingyenesen átadja a Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség részére a tulajdonát képezı 
HIL-444 forgalmi rendszámú, 2000-es évjáratú, Suzuki Wagon R+ típusú személygépkocsit. 
 
A tulajdonba adással összefüggı valamennyi költséget a Hajdú-Bihar Megyei Polgárır 
Szövetség viseli. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a gépjármő átadásához kapcsolódó ajándékozási szerzıdés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 30. 
 
 
 

4. napirendi pont 

„Elıterjesztés nonprofit társaságok 2010. évi közhasznúsági jelentéseinek elfogadására, 2010. 
évi mérlegeinek megállapítására, valamint a 2011. évi üzleti terveinek elfogadására és a 

társaságok mőködéséhez kapcsolódó döntésekre” 
 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült kiegészítés késıbb került 
megküldésre. A MEGYEGAZDA NKft. felügyelı bizottsága az elıterjesztést elfogadását 
javasolja. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. 
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Bizottsági vélemények 

 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja 
 
Berényi András 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja 
 
Kocsis Zsolt 
A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja 
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Pálfi Zoltán 
A nonprofit társaságok vezetıinek premizálását nem tartja szerencsésnek. A Hajdúsági 
Nonprofit Kft. 6,5 M Ft veszteséget ért el. A két havi illetménynek megfelelı vezetıi jutalom 
megállapításával nem ért egyet. A vezetık errıl lemondtak, a határozati javaslatban mégis 
szerepel. Ha pedig technikai okai vannak, akkor a késıbbiekben azt kell orvosolni.  
 
Ménes Andrea 
Mindkét kht. vezetıjének megköszöni a munkát és a megyei önkormányzat helyzetére 
tekintettel azt is, hogy a prémiumról lemondtak. A két nonprofit kft. saját magát tartja el úgy, 
hogy az állami normatíva csak a költségeik 60 %-át fedezi. Ahhoz, hogy miért eltérı a 
nyereségük, ahhoz szakmai ismeretek is szükségesek, mivel más típusú ellátottakról 
gondoskodnak. A két ügyvezetı munkája elismerést érdemel. 
 
Dr. Györgyi Zoltán 
A határozati javaslatban azért szerepel a premizálás, a közgyőlés akkor jár el jogszerően, ha 
értékeli a kitőzött prémiumcélok teljesülését. Elıször közölni kell azt a tényt, hogy a prémium 
feltételei teljesültek-e vagy sem. 
 
Csige Tamás 
Minden terv annyit ér, amennyi teljesül belıle. A jelenlegi két esetben a tervek nagyjából 
teljesültek. Az intézményekben dolgozókról sem kell megfeledkezniük, hiszen mostoha 
körülmények között végzik munkájukat. Kéri a két intézmény vezetıjét, tolmácsolja a 
közgyőlés elismerését és köszönetét az ott dolgozók felé. 
 
Verdó György 
Évek óta nagyon feszes, nagyon költségtakarékos gazdálkodást folytatnak. A 2010 évi üzleti 
tervükben benne volt egy ingatlan értékesítése, azonban ezt nem értékesítették a kedvezıtlen 
piaci viszonyok miatt. Ha értékesítették volna az ingatlant, akkor plusz 4 M Ft-tal zárnak. 
Nincs arról szó, hogy 6,5 M Ft-tal többet költöttek volna. 
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Pálfi Zoltán 
Fı problémája nem a gazdálkodással volt, hanem azzal a technikai résszel, amirıl a fıjegyzı 
is beszélt. A képviselı csoport megköszöni az ügyvezetık munkáját. Célszerőnek tartaná, ha 
külön határozati javaslatban szerepelne a premizálás. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági 
jelentésének, 2011. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetı prémiumának, 
prémiumfeladatának meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:01  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 100.00 84.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   16.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
139/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló 
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a 
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi – a határozat 1. számú melléklete 
szerinti – közhasznúsági jelentését. 
 
A közgyőlés a társaság 2010. évi beszámolóját 580 520 E Ft eszköz és forrás oldallal, 2 218 E 
Ft mérleg szerinti eredménnyel (ezen belül 2 213 E Ft közhasznú és 5 E Ft vállalkozási 
eredménnyel) fogadja el. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 19. § (3) 
bekezdése és a 141. § (2) bekezdése alapján a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
2011. évi üzleti tervét 1 244 635 E Ft tervezett bevétellel és 1 244 635 E Ft tervezett kiadással 
a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
3. A közgyőlés megállapítja, hogy Prek Sándornét, a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetıjét – a 121/2010. (VI. 4.) MÖK határozatban meghatározott 2010. évi 
prémiumfeladatok teljesítésére tekintettel – 2 havi személyi alapbérének megfelelı prémium 
illeti meg. 
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4. A közgyőlés 2011. évre az ügyvezetı részére a következı prémiumfeladatot határozza 
meg: az ügyvezetı által vezetett társaságnál a vállalkozási tevékenység eredménye a 2011-es 
üzleti évben ne legyen negatív.  
A prémiumfeladat teljesítése esetén az ügyvezetıt kéthavi személyi alapbére illeti meg. A 
prémium kifizetésrıl az ügyvezetık által vezetett gazdasági társaságok gondoskodnak, 
amennyiben a kifizetéshez szükséges forrás rendelkezésükre áll. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat ügyvezetı részére történı megküldésére azzal, hogy 
amennyiben a prémium kifizetéshez szükséges forrás a társaság rendelkezésére áll, az 
kerüljön kifizetésre. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 8. 
 
A határozat mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi 
közhasznúsági jelentésének, 2011. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetı 
prémiumának, prémiumfeladatának meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 76.19 64.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 23.81 20.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   16.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
140/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló 
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a 
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi – a határozat 1. számú melléklete 
szerinti – közhasznúsági jelentését. 
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A közgyőlés a társaság 2010. évi beszámolóját 309 318 E Ft eszköz és forrás oldallal, -6 547 
E Ft mérleg szerinti eredménnyel (ezen belül -7 794 E Ft közhasznú és 1 247 E Ft vállalkozási 
eredménnyel) fogadja el. 
 
2. A közgyőlés a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 19. § (3) 
bekezdése és a 141. § (2) bekezdése alapján a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
2011. évi üzleti tervét 1 056 618 E Ft tervezett bevétellel és 1 056 618 E Ft tervezett kiadással 
a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
3. A közgyőlés megállapítja, hogy Verdó Györgyöt, a Hajdúsági Szociális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezetıjét – a 122/2010. (VI. 4.) MÖK határozatban meghatározott 2010. 
évi prémiumfeladatok teljesítésére tekintettel – 2 havi személyi alapbérének megfelelı 
prémium illeti meg. 
 
4. A közgyőlés 2011. évre az ügyvezetı részére a következı prémiumfeladatot határozza 
meg: az ügyvezetı által vezetett társaságnál a vállalkozási tevékenység eredménye a 2011-es 
üzleti évben ne legyen negatív. 
A prémiumfeladat teljesítése esetén az ügyvezetıt kéthavi személyi alapbére illeti meg. A 
prémium kifizetésrıl az ügyvezetık által vezetett gazdasági társaságok gondoskodnak, 
amennyiben a kifizetéshez szükséges forrás rendelkezésükre áll. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat ügyvezetı részére történı megküldésére azzal, hogy 
amennyiben a prémium kifizetéshez szükséges forrás a társaság rendelkezésére áll, az 
kerüljön kifizetésre. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 8. 
 
A határozat mellékletei a jegyzıkönyv mellékletét képezik. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági 
jelentésének, 2010. évi beszámolójának elfogadására, ügyvezetı prémiumának 
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 85.71 72.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 14.29 12.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   16.00 
Összesen 25   100.00 



 28 

141/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló 
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján elfogadja a 
MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. 2010. évi – a határozat melléklete szerinti – közhasznúsági 
jelentését. 
 
A közgyőlés a társaság 2010. évi beszámolóját 91 270 E Ft eszköz és forrás oldallal, 11 996 E 
Ft mérleg szerinti eredménnyel (ezen belül -17 648 Ft közhasznú és 29 644 E Ft vállalkozási 
eredménnyel) fogadja el. 
 
2. A közgyőlés megállapítja, hogy Zámbori Tamást, a MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. 
ügyvezetıjét – a 123/2010. (VI. 4.) MÖK határozatban meghatározott 2010. évi 
prémiumfeladatok teljesítésére tekintettel – 2 havi személyi alapbérének megfelelı prémium 
illeti meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat végelszámoló részére történı megküldésére azzal, 
hogy amennyiben a prémium kifizetéshez szükséges forrás a társaság rendelkezésére áll, az 
kerüljön kifizetésre. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 8. 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. végelszámoláshoz kapcsolódó 
zárómérlegének, beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:02  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 85.71 72.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 14.29 12.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   16.00 
Összesen 25   100.00 
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142/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló  
2006. évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja 
alapján - figyelemmel a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. 
rendelet 3. § (2) bekezdésére - elfogadja a MEGYEGAZDA Nonprofit Kft. 2011. április 30-i 
fordulónappal készített – a határozat melléklete szerinti – zárómérlegét. 
 
A közgyőlés a társaság 2011. január 1. és 2011. április 30. közötti idıszakra készített 
beszámolóját 73 338 E Ft eszköz és forrás oldallal, 9 879 E Ft mérleg szerinti eredménnyel 
(ezen belül 297 E Ft közhasznú és 9 582 E Ft vállalkozási eredménnyel) fogadja el. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat végelszámoló részére történı megküldésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 8. 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Szavazásra teszi fel a Bihari Eurofalu Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolójának 
tudomásul vételére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 100.00 84.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   16.00 
Összesen 25   100.00 
 
143/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló 
módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a Bihari 
Eurofalu Nonprofit Kft. beszámolóját 16 E Ft eszköz és forrás oldallal, -121 E Ft mérleg 
szerinti eredménnyel tudomásul veszi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat ügyvezetı részére történı megküldésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
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Szavazásra teszi fel a Bihari Szociális Szolgáltató NKft. intézményi térítési díjának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/4/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 100.00 84.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 21 100.00 84.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   16.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
144/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a gazdasági 
társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése alapján a Bihari 
Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. által nyújtott szociális szakellátások intézményi térítési 
díjait meghatározó 60/2011. (III. 25.) MÖK határozatot módosítja és társaság által fenntartott 
Idısek Otthona, Hajdúszoboszló szociális intézményben a szakellátások intézményi térítési 
díjait 2011. június 1. napjától a következık szerint állapítja meg: 
 

 
2010. évi 
önköltség 

 

 
2011. évi 

normatíva 
 

Az önköltség és 
a normatíva 
különbözete 

2011. június 1. 
napjától megállapított 
intézményi térítési díj 

Az intézmény 
megnevezése 

Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap/fı 
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Idısek Otthona, Hajdúszoboszló 
a./ idısek otthona  
(Szt. 68-68/B. §.) 

108 009  52 971  55 038  54 900  1 830  

b./ pszichiátriai 
betegek otthona 
(Szt. 71. §) 

108 009 59 221  48 788  48 750  1 625  

c./ demens betegek 
részlege 

108 009 59 221  48 788  48 750  1 625  

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke, 
    Prek Sándorné, a Bihari NKft. ügyvezetıje 
Határidı:   2011. május 31. 



 31 

 
 

5. napirendi pont 

„Elıterjesztés önkormányzati társulások 2010. évi tevékenységérıl, valamint társasági 
részesedés megszerzésére vonatkozó döntésrıl” 

 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. 
 
 

Bizottsági vélemények 
 
 
Berényi András 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kocsis Zsolt 
A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Csige Tamás 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulással kapcsolatosan javasolja, 
vizsgálják meg van-e még létjogosultsága, hogy abban a megyei önkormányzat részt vegyen. 
 
Bodó Sándor 
Befogadja a javaslatot, ennek szellemében fognak eljárni a késıbbiekben. 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi 
beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.05.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
145/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 10. § 
(5) bekezdésében, valamint a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és 
mőködésére vonatkozó társulási megállapodás III. 4. és V. 9. pontjaiban foglaltak alapján a 
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a társulás elnökét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
 
 
Szavazásra teszi fel a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 2010. évi 
beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.05.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:29  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
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146/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 10. § 
(5) bekezdésében foglaltak alapján a Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 
2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a társulás elnökét tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a mikepércsi Idısek Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására 
létrehozott társulás 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolója elfogadására vonatkozó 
határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
147/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, valamint 
Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által a mikepércsi Idısek 
Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására létrehozott társulás 2010. évi tevékenységérıl 
szóló beszámolót. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl Mikepércs Község Önkormányzatát 
tájékoztassa. 
 
A végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. június 3. 
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Szavazásra teszi fel az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen 
Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaságban tagsági jogviszony létesítésére, üzletrész 
névértéken történı megvásárlására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
148/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított  
1993. évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a szakképzésrıl szóló  
1993. évi LXXVI. törvény 2. § (6) bekezdése alapján – tekintettel a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 123. § (2) bekezdésére – az Alföld Szakképzı Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaságban tagsági 
jogviszonyt létesít azzal, hogy 100 000 Ft névértékő üzletrészt vásárol névértéken adásvételi 
szerzıdés útján. 
 
Az üzletrész fedezete a megyei önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011.  
(II. 14.) önkormányzati rendelet 3/d. számú mellékletében a Pálfi István Szakképzés-
szervezési Társulás munkaszervezetének mőködési támogatására elkülönített keretösszeg 
terhére biztosított. 
 
2. A közgyőlés az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen 
Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság társasági szerzıdésének II. 2.5. pontjában 
foglaltaknak megfelelıen a tagsági jogviszony létesítésével elfogadja a regionális fejlesztési 
és képzési bizottság által a szakképzés összehangolásával kapcsolatban hozott döntéseket. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Alföld Szakképzı Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaságban 100 000 Ft névértékő üzletrész 
névértéken történı megvásárlására, valamint a társasági szerzıdés módosításához szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 30. 
 
 



 35 

 

6. napirendi pont 

„Elıterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységének 
értékelésére” 

 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Ménes Andrea 
A közgyőlés nevében elismerésüket fejezi ki a gyermekvédelem területén dolgozók számára, 
hiszen igen nehéz körülmények között végzik ık is munkájukat. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló értékelés 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.05.27/6/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:35  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 



 36 

149/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva a 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységrıl szóló értékelést a 
határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 31. 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

7. napirendi pont 

„Elıterjesztés a szociális feladatokat ellátó társaságok 2010. évi szakmai tevékenységérıl” 
 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Pálfi Zoltán 
A beszámolóban az olvasható, hogy egyre nagyobb az igény a szociális ellátásokra, várólista 
alakult ki. A helyzetet tovább rontja, hogy a 11-bıl négy intézmény határozott ideig 
rendelkezik mőködési engedéllyel. Négy intézmény felújítás helyett teljes kiváltást igényel. 
Nem tudja, a megyei önkormányzat vezetése számára van-e már koncepció ezen probléma 
megoldására. Meghatóak voltak számára azok a rendezvények, melyek ezekben az 
intézményekben rendeztek. Az itt gondozottak nem maradhatnak ellátás nélkül, ebben az 
ügyben a felelısségteljes gondolkodásra van szükség. 
 
Bodó Sándor 
Ismeri a körülményeket, van ahol felújításra lesz szükség, de olyan is, amely csak kiváltással 
orvosolható, ilyen például a szerepi kastély. Keresik a legjobb megoldást, mindenki segítı 
szándékú javaslatát örömmel fogadja. 
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Ménes Andrea 
Minden önkormányzat rendelkezik szociális koncepcióval, ajánlja képviselı társa figyelmébe 
a távlati elképzelések megismerése céljából. Ezek a problémák csak pályázati forrás elnyerése 
esetén orvosolhatóak. Az, hogy egy intézmény ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik 
nem jelent problémát, a mőködtetés legyen biztosított. Valamennyi problémát nem tudják 
egyszerre megoldani. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a Bihari Szociális Nonprofit Kft. és a Hajdúsági Szociális Nonprofit 
Kft. 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/7/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:43  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
150/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 121. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak 
alapján az önkormányzat által alapított szociális szakellátást nyújtó Bihari Szociális Nonprofit 
Kft. és a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 2010. évi szakmai beszámolóját a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a nonprofit társaságok ügyvezetıit tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 31. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
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8. napirendi pont 

„Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására” 
 
 
Kocsis Róbert 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült kiegészítés késıbb került 
megküldésre, valamint kiosztásra került. 
 
Bodó Sándor 
Felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökét, ismertesse a bizottsági véleményt. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel javaslatát, miszerint az elıterjesztéshez tartozó I-X. határozati 
javaslatokról egyben szavazzon a közgyőlés. 
 
Száma: 11.05.27/8/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
151/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés a megyei közoktatási 
fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására” vonatkozó elıterjesztéshez tartozó I-X. 
határozati javaslatokról egyben szavaz. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 27. 
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Szavazásra teszi fel Berettyóújfalu Város Önkormányzatának, Újszentmargita Község 
Önkormányzatának, Biharkeresztes Város Önkormányzatának, Nyíradony Város 
Önkormányzatának, Polgár Város Önkormányzatának, Furta Község 
Önkormányzatának, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 
Magyarhomorog Község Önkormányzatának, Bagamér Nagyközség 
Önkormányzatának, valamint Nyíracsád Község Önkormányzatának közoktatási 
intézmények átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésekrıl 
szakvélemények kiadására vonatkozó határozati javaslatokat. 
 
Száma: 11.05.27/8/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
152/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának (továbbiakban: Berettyóújfalu Önkormányzata) 
közoktatási intézmény átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl a 
következı szakvéleményt alakítja ki:  
 
• Váncsod Község Önkormányzat képviselı-testülete a váncsodi gyermekek óvodai 

nevelésére vonatkozóan kinyilvánította szándékát közoktatási társulási megállapodás 
megkötésére Berettyóújfalu Önkormányzatával. A váncsodi gyermekek ellátását a 
2011/2012. nevelési évtıl Berettyóújfalu Önkormányzata fenntartásában mőködı Vass 
Jenı Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: intézmény) látná el, oly módon, hogy az 
intézmény új telephelyeként jelenne meg a Váncsodi Óvoda (Váncsod, Kossuth u. 34.). A 
közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
szerint a gyermekek óvodai ellátása továbbra is megfelelı színvonalon történne. A 
tervezett intézkedés megfelel a jogszabályi elıírásoknak, a gyermekek és szüleik érdekei 
nem sérülnek. 

 
Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltak szerint 
fontos célkitőzés, hogy a települési önkormányzatok továbbra is gondoskodjanak óvoda 
fenntartásáról, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzati fenntartóval kötött 
megállapodás alapján, a szülıi igényeknek megfelelı óvodai nevelésrıl, törekedve arra, hogy 
a 3-6 éves korú gyermekek nevelése teljes körő legyen. 
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• Berettyóújfalu Önkormányzata az Eötvös József Szakképzı Iskola és Speciális 
Szakiskolában (továbbiakban: Eötvös Iskola) a 2011/2012. tanévtıl a következı 
szakmákban elırehozott szakképzés beindítását tervezi:  

- 31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos 
- 31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátós 
- 33 811 02 1000 00 00 Pincér. 

 
Az Eötvös Iskola, valamint a Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János 
Kollégium 2011. augusztus 1-tıl összevonásra kerül és Bessenyei György 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium 
(továbbiakban: Bessenyei Iskola) néven mőködik tovább. Ezen szakmák meghirdetésére 
még az Eötvös Iskolában kerül sor, azonban az oktatás már az összevont Bessenyei 
Iskolában történne. A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási 
szakértıi vélemény szerint az adott tevékenységrıl a fenntartó megfelelı színvonalon tud 
gondoskodni. Az óratervek mindhárom szakmában minden évfolyamon tartalmazzák a 
tantárgyakat, a gyakorlatokat és az óraszámokat. Az egyes évfolyamokon feltüntetett 
képzési idı megfelel a jogszabályi elıírásoknak. A tervezett intézkedés a szülıknek és a 
tanulóknak aránytalan terhet nem jelent. 

 
A megyei fejlesztési tervben foglaltak szerint fontos célkitőzés a szakmunkásképzés erısítése 
a gazdaság igényeinek megfelelıen felkészített szakmunkások biztosítása érdekében. Az 
elırehozott szakképzés egyaránt szolgálja a munkaerıpiac szakképzéssel kapcsolatos 
elvárásainak az eddiginél jobb teljesítését, a szakiskolai képzésbe bekapcsolódó tanulóknak az 
érdekeit, valamint a képzés hatékonyságának növelését. 
 
Mindezek alapján Berettyóújfalu Önkormányzata tervezett intézkedései összhangban vannak 
a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
 
 
 
153/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Újszentmargita Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási 
intézmény átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki:  
 
• Az Önkormányzat a fenntartásában mőködı Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény feladatkörét bıvítené közmővelıdési és 
felnıttképzési funkciókkal, és 2011. augusztus 1-jétıl a közoktatási törvény 33. §-ában 
meghatározott általános mővelıdési központot (továbbiakban: ÁMK) kíván létrehozni. A 
közoktatási törvény elıírása szerint az ÁMK szervezeti és szakmai tekintetben önálló 
intézményegységek keretében a közoktatási feladatok, továbbá a kulturális, mővészeti, 
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közmővelıdési, sportfeladatok közül legalább egyet-egyet ellát. A közoktatási törvény 88. 
§ (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény szerint az ÁMK 
létrehozását kellıen megalapozta az Önkormányzat közmővelıdési koncepciója. Az ÁMK 
létrehozása intézményesítheti azt a fenntartói stratégiát, amely értelmében a 
közmővelıdési jog gyakorlását közérdeknek, a közmővelıdési tevékenységek támogatását 
közcélnak tekinti. Az iskola az ÁMK intézményegységeként azt a korábban elfogadott 
pedagógiai programot, helyi tantervet követheti, amellyel tanulmányait az érintett tanuló 
megkezdte. Az intézményátszervezés nem jár a szolgáltatások színvonalának 
csökkenésével, nem okoz aránytalan terhet a településen élı 6-14 éves gyerekek és szüleik 
számára. Az átszervezés az általános iskolai feladatellátáson túl a település 
közmővelıdését és a felnıttek képzését szolgálhatja komplex oktatási-közmővelıdési 
funkcióval. 

 
A megyei közoktatási fejlesztési terv célkitőzései között szerepel a közös igazgatású 
közoktatási intézmények mőködtetésének támogatása. Az Önkormányzatnak az ÁMK 
létrehozására vonatkozó tervezett intézkedése a közoktatási feladatellátás teljesítését nem 
befolyásolja, ugyanakkor az ÁMK költséghatékonyabban mőködtethetı. A tervezett 
intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervvel. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 

 
 
 
154/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Biharkeresztes Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási 
intézmény átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki: 
 
• Az Önkormányzat a fenntartásában mőködı Bocskai István Általános Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat elnevezéső nevelési-oktatási intézményt, valamint jelenleg még 
a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı, de 2011. július 1. napjával az 
Önkormányzat részére átadásra kerülı Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumot 2011. augusztus 1-tıl át kívánja szervezni oly módon, hogy a 
két intézményt jogutóddal összeolvadással megszőntetné, és a Bocskai István Általános 
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálatot, mint jogutód intézményt létre kívánja hozni. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a gyermekek mindenek felett álló érdekének figyelembevételét igazolja, 
hogy a tervezett önkormányzati döntés következtében a térségben a pedagógiai 
szakszolgálat által ellátott óvodások és iskolások megkezdett tanulmányaikat azonos 
feltételek mellett fejezhetik be. Az önkormányzati iskolák a korábban elfogadott 
pedagógiai programot, helyi tantervet követhetik, amellyel az iskolai elıkészítés 
folyamatát, ill. tanulmányait az érintett gyermek, tanuló megkezdte. 
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Érvényesül a megfelelı színvonalon történı gondoskodás folyamatossága. A tervezett 
intézményátszervezés nem jelent aránytalan terhet az iskolahasználók számára 

 
Az Önkormányzat által tervezett fenntartói intézkedés költséghatékonyabb feladatellátást, 
gazdaságosabb intézménymőködtetetést, jobb munkaerı-gazdálkodást tesz lehetıvé, emellett 
a pedagógiai szakmai munka feltételei továbbra is megfelelı színvonalon biztosíthatók. 
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 

 
 
 
155/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nyíradony 
Város Önkormányzatának (továbbiakban: Nyíradony Önkormányzata) közoktatási intézmény 
átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl a következı szakvéleményt 
alakítja ki:  
 
• Nyíradony Önkormányzata a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola 

(továbbiakban: Kölcsey Iskola) iskolai intézményegységének intézményfenntartással 
kapcsolatos tevékenységét 2011. szeptember 1-tıl 2016. augusztus 31-ig terjedı idıszakra 
részben kívánja átadni a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyháznak. Nyíradony 
Önkormányzata a Kölcsey Iskolát összevonná a fenntartásában mőködı Szivárvány 
Önkormányzati Óvodával, valamint az Aradványpusztai Arany János Általános Iskola és 
Óvoda elnevezéső intézménnyel és az többcélú nevelési-oktatási intézményként mőködne 
tovább, így azokban az esetekben, ahol a szülık nem kívánják a vallási elkötelezettségő 
intézménybe járatni gyereküket, a gyerekek az összevont intézményben folytathatják, 
illetve megkezdhetik tanulmányaikat biztosítva részükre a nevelést-oktatást.  
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
szerint a gyermekek mindenek felett álló érdekének figyelembevételét igazolja, hogy a 
tervezett döntés következtében a felekezeti iskolát nem választó nyíradonyi tanulók 
megkezdett tanulmányaikat azonos feltételek mellett fejezhetik be, továbbá érvényesül a 
megfelelı színvonalon történı gondoskodás. A tervezett intézkedés nem okoz aránytalan 
terhet a szülıknek és gyerekeknek. 

 
A megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltak szerint az oktatás-képzés minıségének 
fejlesztésében, a feltételek fokozatos javításában méltányolni kell az intézményfenntartó 
önkormányzatok, az állami, az egyházi és más fenntartók szerepét is. A fenntartók 
kénytelenek keresni a mőködtetés gazdaságos megoldási lehetıségeit, a célszerő 
együttmőködési formákat. A tervezett intézkedés összhangban van a megyei fejlesztési 
tervben foglaltakkal. 
 
• Nyíradony Önkormányzata a fenntartásában mőködı Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 

és Információs Ház elnevezéső intézmény feladatait alapfokú mővészeti nevelés-oktatási 
feladattal kívánja kiegészíteni, így a közmővelıdési, néprajzi, helytörténeti, 
közgyőjteményi, valamint a nyíradonyi lakosú gyerekek alapfokú mővészeti nevelés és 
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oktatás feladatainak ellátására a közoktatási törvény 33. § (1) bekezdésének c) pontjában 
elıírtak szerint általános mővelıdési központot (továbbiakban: ÁMK) kíván létrehozni.  
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
szerint a tervezett intézkedéshez a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 81. § (1) bekezdésében 
foglaltak értelmében ki kell kérni a kulturális felügyeletet ellátó miniszter véleményét. Az 
átszervezés a fenti vélemény beszerzésével valósulhat meg.  

 
 
A megyei közoktatási fejlesztési terv célkitőzései között szerepel a közös igazgatású 
közoktatási intézmények mőködtetésének támogatása. Az ÁMK költséghatékonyabban 
mőködtethetı. A tervezett intézkedés csak abban az esetben lehet összhangban a megyei 
közoktatási fejlesztési tervvel, ha Nyíradony Önkormányzata ehhez beszerzi a kulturális 
felügyeletet ellátó miniszter véleményét is. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
 
 
 
156/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Polgár Város  
Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási intézmény átszervezésével 
összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt alakítja ki:  
 

Az Önkormányzat fenntartásában mőködı Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat (továbbiakban: intézmény) szakszolgálati intézményegysége látja el a 
Polgári Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: társulás) illetékességi területén a 
társulás által vállat pedagógiai szakszolgálati feladatokat. Az Önkormányzat az intézmény 
által ellátott szakszolgálati feladatok ellátását 2011. július 1. napjától át kívánja adni a 
társulásnak. A társulás továbbra is ellátná a szakszolgálati feladatot, oly módon, hogy 
2011. július 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig megegyezés alapján a társulás 
számára Hajdúnánás Város Önkormányzata által fenntartott Makláry Lajos Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
teljesíti a társulás által vállalt szakszolgálati feladatokat. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint érvényesül a megfelelı színvonalon történı gondoskodás 
folyamatossága, az átszervezésben érintett gyermekek, tanulók nem kerülnek rosszabb 
helyzetbe, nem merül fel olyan körülmény, amely alapján aránytalan teherrel kellene 
számolniuk az intézményhasználóknak. 

 
A megyei fejlesztési terv indokoltnak és támogatandónak tartja, hogy a többcélú kistérségi 
társulások saját területükön lássanak el pedagógiai szakszolgálati feladatokat. A 
szakszolgálati feladatok ellátásánál továbbra is érvényesülnie kell annak az elvnek, hogy a 
gyermek a neki megfelelı ellátáshoz idıben és lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez minél 
közelebb juthasson hozzá. 
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Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedése összhangban van a megyei 
közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
 
 
 
157/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Furta Község 
Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási intézmény átszervezésével 
összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt alakítja ki:  
 

Furta-Darvas-Bakonszeg Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás önkormányzatai 
a közoktatási szolgáltatásukat bıvíteni kívánják oly módon, hogy Bakonszeg 
Önkormányzata általános iskolai feladatellátásban csatlakozni kíván a társuláshoz. A 
feladatbıvítés révén a társulás a bakonszegi tanulók alapfokú nevelését-oktatását a 
2011/2012-es tanévtıl 1-8. évfolyamon úgy valósítaná meg, hogy a feladatellátás helye 1-
4. évfolyamon Bakonszegen történne, 5-8. évfolyamon az Önkormányzat fenntartásában 
mőködı furtai Általános és Mővelıdési Központban lenne.  
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a tervezett intézményátszervezés nem jár a szolgáltatások színvonalának 
csökkenésével, az intézményhasználókra, szülıkre, gyermekekre, tanulókra nézve 
aránytalan terhet nem jelent. 

 
A megyei fejlesztési tervben foglaltak szerint indokolt és támogatandó az egyes települések 
iskolái, több település iskolái közötti együttmőködés és munkamegosztás. Az együttmőködés 
bármely formája indokolt lehet a helyi körülményektıl függıen. 
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
 
 
 
158/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási 
intézmény átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki:  
 

Az Önkormányzat a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézményben a 2011/2012-es tanévtıl az alapfokú mővészetoktatás keretében a képzı-és 
iparmővészeti ágon belül a képzımővészeti tanszak, valamint a szobrászat és kerámia 
tanszak indítását tervezi. 
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A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a tervezett tanszakok indítása indokolt, az intézményhasználókra, a 
szülıkre, a gyermekekre, a tanulókra nézve aránytalan terhet nem jelent. 

 
A megyei fejlesztési tervben foglaltak szerint az alapfokú mővészetoktatásnál a folyamatos 
fejlesztésre különös gondot kell fordítani.  
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
 
 
 
159/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Magyarhomorog Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási 
intézmény átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki:  
 

Magyarhomorog, Körösszegapáti, Mezıpeterd és Biharugra Község Önkormányzatai 
kifejezték azon szándékaikat, hogy a 2011/2012-es tanévtıl kezdıdıen közoktatási 
intézményfenntartói társulást kívánnak létrehozni. A társulás gesztora Magyarhomorog 
Község Önkormányzata. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint az átszervezés nem jár csoport átszervezéssel, feladatmegszőnéssel, az 
Önkormányzat gesztorságával folytonos marad az óvodai és általános iskolai 
feladatellátás. A tervezett intézkedés nem jár a szolgáltatások színvonalának 
csökkenésével, nem okoz aránytalan terhet a Magyarhomorogon, Körösszegapátiban, 
Mezıpeterden és Biharugrán élı 3-14 éves gyerekek és szüleik, illetve a lakossági 
szolgáltatásokat igénybe vevık számára. 

 
A megyei fejlesztési tervben foglaltak szerint indokolt és támogatandó az egyes települések 
iskolái, több település iskolái közötti együttmőködés és munkamegosztás. Az együttmőködés 
bármely formája indokolt lehet a helyi körülményektıl függıen. 
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
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160/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Bagamér 
Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Bagaméri Önkormányzat) közoktatási 
intézmény átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki:  
 

Bagamér-Kokad Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata a Bagaméri 
Önkormányzat. A társuláshoz a 2011/2012. tanévtıl csatlakozna Álmosd Község 
Önkormányzata. A feladatbıvítés során a bagaméri székhelyő Óvoda, Általános és 
Alapfokú Mővészeti Iskola (továbbiakban: intézmény) feladatai és telephelyeinek száma 
bıvülne, oly módon, hogy Bagamér településen 1-8. évfolyamon, az intézmény kokadi 
tagintézményében 1-6. évfolyamon, az álmosdi tagintézményben 1-8. évfolyamon 
történne az alapfokú nevelés-oktatás.  
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint az intézményátszervezés nem jár a szolgáltatások színvonalának 
csökkenésével, nem okoz aránytalan terhet a Bagamérban, Kokadon és Álmosdon élı, a 
közoktatási szolgáltatást igénybe vevı 3-14 éves gyerekek és szüleik számára. 

 
A megyei fejlesztési tervben elıírtak szerint indokolt és támogatandó az egyes települések 
iskolái, több település iskolái közötti együttmőködés és munkamegosztás. Az együttmőködés 
bármely formája indokolt lehet a helyi körülményektıl függıen. 
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 
 
 
 
161/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nyíracsád 
Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási intézmény 
átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt 
alakítja ki:  
 

Az Önkormányzat a 2011/2012. tanévtıl az Ady Endre Általános Iskola mőködtetését, 
illetve a feladatellátást át kívánja adni a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye 
részére.  
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a gyermekek mindenek felett álló érdekének figyelembevételére 
tekintettel a tervezett átszervezés során kiemelt szempont, hogy a tanulók megkezdett 
tanulmányaikat azonos feltételek mellett fejezhessék be. Érvényesül a megfelelı 
színvonalon történı nevelés-oktatás. A tervezett intézményátszervezés nem jelent 
aránytalan terhet az iskolahasználók számára, az nem jár az általános iskolai oktatás 
színvonalának csökkenésével. 
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A megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltak szerint az oktatás-képzés minıségének 
fejlesztésében, a feltételek fokozatos javításában méltányolni kell az intézményfenntartó 
önkormányzatok, az állami, az egyházi és más fenntartók szerepét is. A fenntartók keresik a 
mőködtetés gazdaságos megoldási lehetıségeit, a célszerő együttmőködési formákat. A 
tervezett intézkedés összhangban van a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 3. 

 
 
 

9. napirendi pont 

„Elıterjesztés intézményvezetıi pályázat kiírására, vezetıi megbízásra, valamint javaslat 
címzetes fıjegyzıi cím adományozására” 

 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági véleményeket. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Postáné Kecskés Ilona 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Kérdések és válaszok 

 
 
Csige Tamás 
A híradásból értesülhettek arról, hogy a debreceni önkormányzat vezetése a városi és megyei 
könyvtár összevonását tervezi. Ha ez így van, akkor megkérdezi van-e értelme a pályázat 
kiírásának. 
 
Bodó Sándor 
Valóban felmerült az összevonás kérdése, azonban az ez irányú egyeztetésekre még nem 
került sor, a megállapodásra ebben az évben nem lát esélyt, így akkor járnak jól el, ha kiírják 
a pályázatot. Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. 
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Szavazásra teszi fel a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 
igazgatói feladatkörének betöltésére pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/9/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
162/2011. (V. 27.) 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 23. §-a, a Kjt. mővészeti, 
közmővelıdési és közgyőjteményi területen történı végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról, valamint a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény alapján pályázatot hirdet 
 

a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 
(4026 Debrecen, Bem tér 19.) 

 
igazgatói feladatkörének betöltésére határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 
határozott idejő - 5 évre szóló - magasabb vezetıi megbízással. 
 
Pályázati feltételek: 
 
A pályázó 
 
- büntetlen elıélető és nem áll nyilvános könyvtárban végezhetı tevékenység folytatását 

kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
- a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik, 
- szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy fıiskolai könyvtárosi 

képzettséggel rendelkezik, (szakirányú egyetemi végzettségnek minısül: egyetemen 
szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelı diploma, oklevél, vagy a jogász, 
illetve közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél), 

- rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább 
államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékő 
okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérıl szóló igazolás bemutatásával, 
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- a felsıfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelı jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot 
szerzett (2009 után szerzett fıiskolai könyvtárosi képzettség esetén fentiektıl eltérıen 
legalább tíz éves szakmai gyakorlat szükséges), és 

- kiemelkedı szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 
 
A magasabb vezetıi megbízás 2011. október 1-tıl 2016. szeptember 30-ig terjedı 5 év 
határozott idıre szól. 
 
A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Az intézmény szakszerő és törvényes mőködésének, költséghatékony gazdálkodásának 
biztosítása. Az intézmény felelıs vezetése, a rendelkezésre álló személyi és anyagi 
erıforrások arányos elosztása. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-ában, 65-66. §-aiban, valamint  
85. §-ában és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban az intézmény hatáskörébe utalt 
szakmai és egyéb feladatok szervezése, irányítása, ellenırzése. Az intézmény képviselete. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
- részletes szakmai önéletrajz (mely tartalmazza a kiemelkedı szakmai, vagy tudományos 

tevékenységre, valamint a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudásra 
vonatkozó információkat is), 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melybıl megállapítható, hogy a 
pályázó nem áll könyvtárban végezhetı foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél közjegyzı által hitelesített másolata,  
- a legalább 5 éves (2009 után szerzett fıiskolai könyvtárosi képzettség esetén tíz éves) 

szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, valamint annak maximum egy A/4 

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

• a pályázati eljárásban résztvevık a pályázati anyagot megismerhetik, a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez 
hozzájárul,  

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

 

A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell 
benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, „Könyvtár pályázat” 
megjelöléssel ellátva, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ honlapján való megjelenéstıl számított 45 napon belül. 
A pályázat továbbá megjelentetésre kerül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Méliusz 
Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ honlapján. 
 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése várhatóan a 2011. 
szeptemberi ülésén bírálja el. 
 
Bérezés és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, annak 
mővészeti, közmővelıdési és közgyőjteményi területen történı végrehajtásáról szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint történik. 
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Az intézményrıl további információt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Intézményfenntartói Fıosztálya ad az (52) 507-560-as telefonszámon. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. június 15. a pályázati felhívás közzététele 
    2011. szeptember 30. a pályázat bírálata 
 
 
 
Szavazásra teszi fel Tóthné Csiszár Éva, a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgatói feladatkörének ellátásával 
határozott idıre történı megbízására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.05.27/9/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:51  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 20 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 20 100.00 80.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
163/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlés a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.) 
igazgatói feladatkörének magasabb vezetıi megbízással történı betöltésére a 30/2011.  
(II. 11.) MÖK határozattal kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2. A közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §  
(4) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (18) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a Korm. rendelet 5. § (14) és (16) bekezdésében meghatározottak szerint 
 

Tóthné Csiszár Évá-t 
 
a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.) igazgatói feladatkörének ellátásával megbízza. 
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A vezetıi megbízás 2011. augusztus 1-tıl 2012. július 31-ig tartó határozott idıre szól. 
 
A vezetıi pótlék mértékét a Korm. rendelet 14/C. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 
pótlékalap 200 %-ában, 40 000 Ft összegben állapítja meg a közgyőlés. Ezen túlmenıen a 
közalkalmazott kinevezése szerinti illetményére jogosult. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a vezetıi megbízással kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. július 31. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel javaslatra, Benı János György, Nyíradony Város jegyzıje részére 
címzetes fıjegyzıi cím odaítélésére vonatkozó határozati javaslatot.  
 
Száma: 11.05.27/9/0/A/KT 
Ideje: 2011. május 27. 10:52  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 73.69 56.00 
Nem 4 21.05 16.00 
Tartózkodik 1 5.26 4.00 
Szavazott 19 100.00 76.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 5   20.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
164/2011. (V. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 30/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva javasolja Benı 
János György, Nyíradony Város jegyzıje részére a címzetes fıjegyzıi cím odaítélését 2011. 
évben. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatot küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja részére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 30. 
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Különfélék 

 
 
Bodó Sándor 
Bejelenti, hogy a közgyőlés következı ülése várhatóan 2011. június 24. (péntek) munkaülés.  
Megköszöni a jelenlévıknek a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 
Készült: Debrecen, 2011. június 3. 
 
 
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán 
megyei fıjegyzı 

Bodó Sándor 
a megyei közgyőlés elnöke 
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