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A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 
 
 

3/2009. (III. 27.) HBMÖK 

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

138. oldal 

 
 
 
 
A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 
 
 
 

száma tárgya  

67/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Lejárt határidejő határozatok végrehajtása,  
alapszabály-módosításhoz kapcsolódó apportlista 
elfogadása (Önkormányzati Egészségügyi Holding 
Zrt.), valamint a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt 
található ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázati eljárás  eredménytelenné nyilvánítása 

139. oldal 

68/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A közgyőlés 2009. március 27-ei ülése 
napirendjének elfogadása 

142. oldal 

69/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, 
valamint határırizeti rendjérıl szóló beszámoló 
elfogadása 

142. oldal 

70/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Felterjesztés a Büntetı Törvénykönyvrıl szóló 
1978. évi IV. törvény módosításának 
kezdeményezésérıl 

143. oldal 

71/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 
2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának, 
valamint az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács tájékoztatójának elfogadása 

143. oldal 

72/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi 
nemzetközi és európai uniós partnerségi 
kapcsolatairól szóló beszámoló elfogadása 

144. oldal 

73/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

HAHUSZO Kht. alapító okiratának módosítása 144. oldal 

74/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

DERMÁK Kht. alapító okiratának módosítása 149. oldal 
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75/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

MEGYEGAZDA Kht. alapító okiratának 
módosítása 

153. oldal 

76/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A megyei önkormányzat és a DERMÁK Kht. 
között létrejött együttmőködési megállapodás 
módosítása 

157. oldal 

77/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Hozzájárulás a Megyebáli bevétel 
adományozásához (DERMÁK és HAHUSZO Kht. 
részére) 

160. oldal 

78/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Felhatalmazás végleges részvény-átruházási 
szerzıdés megkötésére (231/2008. (IX. 26.) MÖK 
határozat módosítása) 

160. oldal 

79/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és 
Kollégium és a Györffy István Középiskolai 
Kollégium átalakító okiratának elfogadása, 
valamint Tarsoly Andornak és Somogyiné Lakatos 
Andreának – a két intézmény összeolvadására 
tekintettel – magasabb vezetıi megbízásának 
visszavonása  

161. oldal 

80/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános 
Iskola és Kollégium alapító okiratának elfogadása 

164. oldal 

81/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános 
Iskola pedagógiai programjának elkészítése 

167. oldal 

82/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és 
Kollégium alapító okiratának elfogadása 

167. oldal 

83/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A Györffy István Középiskolai Kollégium 
módosított pedagógiai programjának elfogadása 

171. oldal 

84/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Döntés egyben szavazásról 171. oldal 

85/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Bíró Istvánnak, a Hajdúsági Lakásotthonok 
igazgató feladatkörének ellátására szóló magasabb 
vezetıi megbízása határozatlan idejő magasabb 
vezetıi munkakörbe szóló kinevezéssé alakulása 

172. oldal 

86/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Erdei Sándornak, a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgató 
feladatkörének ellátására szóló magasabb vezetıi 
megbízása határozatlan idejő magasabb vezetıi 
munkakörbe szóló kinevezéssé alakulása 

172. oldal 

87/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Fodor Istvánnak, az Arany János Gyermekotthon 
igazgató feladatkörének ellátására szóló magasabb 
vezetıi megbízása határozatlan idejő magasabb 
vezetıi munkakörbe szóló kinevezéssé alakulása 

172. oldal 

88/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Hidvégi Lászlónak, a Komádi Gyermekotthon 
igazgató feladatkörének ellátására szóló magasabb 
vezetıi megbízása határozatlan idejő magasabb 
vezetıi munkakörbe szóló kinevezéssé alakulása 

173. oldal 
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89/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Papp Annának, az Éltes Mátyás Általános és 
Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
igazgató feladatkörének ellátására szóló magasabb 
vezetıi megbízása határozatlan idejő magasabb 
vezetıi munkakörbe szóló kinevezéssé alakulása 

173. oldal 

90/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Tóth Jánosnénak, a Dr. Molnár István Óvoda, 
Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon igazgató feladatkörének ellátására 
szóló magasabb vezetıi megbízása határozatlan 
idejő magasabb vezetıi munkakörbe szóló 
kinevezéssé alakulása 

174. oldal 

91/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Döntés egyben szavazásról 174. oldal 

92/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának a 
közoktatási és esélyegyenlıségi intézkedési 
tervérıl szakvélemény kiadása 

175. oldal 

93/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a 
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-
mőködtetési és fejlesztési tervérıl szakvélemény 
kiadása 

175. oldal 

94/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának intézmény 
átszervezésérıl szakvélemény kiadása  

176. oldal 

95/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának intézmény 
átszervezésérıl szakvélemény kiadása 

177. oldal 

96/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
egyes közoktatási intézmények alapító okiratának 
módosításáról szakvélemény kiadása 

178. oldal 

97/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
intézmények átszervezésrıl szakvélemény kiadása 

180. oldal 

98/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi 
Társulásnak egyes közoktatási intézmények alapító 
okiratának módosításáról szakvélemény kiadása 

181. oldal 

99/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Derecske és Környéke Általános Iskolai és 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézményi Társulás 
közoktatási intézmény alapító okiratának 
módosításáról szakvélemény kiadása 

182. oldal 

100/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Görbeháza, Tiszagyulaháza és Újtikos 
Önkormányzata Intézményi Társulás intézmény 
alapításáról szakvélemény kiadása 

183. oldal 

101/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának intézmény 
átszervezésérıl szakvélemény kiadása 

183. oldal 

102/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzatának 
közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-
mőködtetési és fejlesztési tervérıl szakvélemény 
kiadása 

184. oldal 

103/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Intézmények energiatakarékossági beruházásához 
forrás biztosítása, egyetértés energetikai 
felülvizsgálat elvégzésével 

185. oldal 
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104/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Intézményi gépjármő beszerzéshez forrás 
biztosítása  

186. oldal 

105/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Csatlakozás a „Föld Órájá”-hoz 187. oldal 

106/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı 
támogatására benyújtott pályázata 

187. oldal 

107/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok pályázatának 
benyújtása 1849-es évforduló kiemelt történelmi 
eseményeinek, emlékeinek bemutatására  

187. oldal 

108/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Nyilatkozat létszámcsökkentéshez kapcsolódó 
egyszeri költségvetési támogatáshoz 

188. oldal 

109/2009. (III. 27.) MÖK 
határozat 

Az Alföld Alapítvány, a Debreceni Szemle 
Alapítvány, és a Hajdú Táncegyüttesért 
Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány támogatása 

189. oldal 

 
 
 
KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK 
 

 Lejárt határidejő határozatok 190. oldal 

 
Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Választási Szervekrıl 

204. oldal 

 
 

Debrecen, 2009. május 11. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 

 
3/2009. (III. 27.) HBMÖK 

 
r e n d e l e t e 

 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet  
módosításáról 

 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 24/2008. (XII. 1.) HBMÖK rendelettel 
módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) a következık 
szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Az SZMSZ 4. számú mellékletében a közgyőlés elnökére átruházott általános hatáskörök rész 
a következı új 10. és 11. pontokkal egészül ki: 
 
„10. A költségvetési szervek kinevezett, illetve megbízott magasabb vezetıi részére vezetıi 
feladatkörükkel kapcsolatos, elıre meghatározott feladat teljesítésére, illetıleg teljesítmény 
elérésére irányuló prémiumfeladatot tőz(het) ki, valamint a kitőzött prémiumfeladatok 
teljesítését értékeli. 
 
11. Kijelöli a magasabb vezetıi munkakörre, vagy megbízásra kiírt pályázatokat 
véleményezı, szakértelemmel rendelkezı legalább 3 tagú bizottság tagjait.” 
 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Debrecen, 2009. március 27. 
 
 
 

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

67-109/2009. (III. 27.) MÖK határozatai 
 
 

67/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
276/2008. (XI. 7.) MÖK határozat, 299/2008. (XI. 28.) MÖK határozat, 231/2008. (IX. 26.) 
MÖK határozat, 232/2008. (IX. 26.) MÖK határozat, 11/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 
12/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 15/2009. (I. 30.) MÖK határozat, 33/2009. (I. 30.) MÖK 
határozat, 38/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 39/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 41/2009. (II. 
27.) MÖK határozat, 43/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 44/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 
45/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 49/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 50/2009. (II. 27.) MÖK 
határozat, 51/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 52/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 53/2009. (II. 
27.) MÖK határozat, 54/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 55/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 
56/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 57/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 59/2009. (II. 27.) MÖK 
határozat, 60/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 61/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 62/2009. (II. 
27.) MÖK határozat, 63/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 64/2009. (II. 27.) MÖK határozat, 
65/2009. (II. 27.) MÖK határozat. 
 
2. A közgyőlés az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaság változásbejegyzésével kapcsolatosan tudomásul veszi a Hajdú-Bihar 
Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-10-000428/10. számú végzésben foglalt felhívásnak 
megfelelıen teljesített hiánypótlásra vonatkozó tájékoztatást, valamint a határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja a 232/2008. (IX. 26.) MÖK határozattal elfogadott 
alapszabály-módosításhoz kapcsolódó apportlistát. 
 
3. A közgyőlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévı, a debreceni ingatlan-
nyilvántartásba 9739. hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Tímár u. 19. szám alatt 
található, 1113 m2 alapterülető, irodaház megnevezéső ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 
vonatkozó pályázati eljárást – mivel a felhívásra nem érkezett pályázat - eredménytelenné 
nyilvánítja.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2009. március 27.  
 



140. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/4. szám 

 67/2009. (III. 27.) MÖK határozat melléklete 
 
Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2009. január 01. napján 
kelt alapszabályának melléklete: 

APPORTLISTA 
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság  

Apportlistája (nem pénzbeli hozzájárulásai) 
 

1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: 
 
1.1. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvényes által történı, a KENÉZY KÓRHÁZ 
Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg. 09-09-013661) - 
3.000.000,- Ft jegyzett tıkéjő cég – (teljes, 100%-os szavazati jogot megtestesítı) üzletrészének 
tulajdonba adása (a nem pénzbeli hozzájárulás tárgya):  
 
A nem pénzbeli hozzájárulásként adott üzletrész tulajdon értéke: 2.887.500.000,- Ft 
A szolgáltatásának idıpontja: 2009. január 1. 
Az ellenében adandó részvények  száma: 28.874 db 

névértéke: 100.000,- Ft 
     száma: 2 db 

névértéke: 50.000,- Ft 
A hozzájárulást szolgáltató  neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
A jegyzett tıke rendelkezésre bocsátásának módja (az alapszabály 2.2.3. pontjában foglaltaknak 
megfelelıen): nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) teljes egészében, az alaptıke emeléssel egy 
idıben, 2009. január 01. napján.  
A nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét elızetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló 
cég neve: iCont 2002 Kft. (01-09-878157) 

székhelye: 1063 Budapest, Szinyei-Merse u. 26. Fszt. 3. 
könyvvizsgáló: Nagy Tünde (MKVK. sz.: 005704) 

 
 

1.2. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvényes által történı, a MEGYEI 
EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg. 09-
09-013662) - 3.000.000,- Ft jegyzett tıkéjő cég - üzletrészének (teljes, 100%-os szavazati jogot 
megtestesítı) tulajdonba adása (a nem pénzbeli hozzájárulás tárgya):   
 
A nem pénzbeli hozzájárulásként adott üzletrész tulajdon értéke: 9.000.000,- Ft 
A szolgáltatásának idıpontja: 2009. január 1. 
Az ellenében adandó részvények  száma: 90 db 

névértéke: 100.000,- Ft 
A hozzájárulást szolgáltató  neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
A jegyzett tıke rendelkezésre bocsátásának módja (az alapszabály 2.2.3. pontjában foglaltaknak 
megfelelıen): nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) teljes egészében, az alaptıke emeléssel egy 
idıben, 2009. január 01. napján.  
A nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét elızetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló 
cég neve: iCont 2002 Kft. (01-09-878157) 

székhelye: 1063 Budapest, Szinyei-Merse u. 26. Fszt. 3. 
könyvvizsgáló: Nagy Tünde (MKVK. sz.: 005704) 

 
 

2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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2.1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részvényes által történı, a VESZ 
VAGYONKEZELİ Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg. 09-09-010891) - 3.000.000,- Ft jegyzett 
tıkéjő cég - üzletrészének (teljes, 100%-os szavazati jogot megtestesítı) tulajdonba adása (a nem 
pénzbeli hozzájárulás tárgya):   
 
A nem pénzbeli hozzájárulásként adott üzletrész tulajdon értéke: 1.034.300.000,- Ft 
A szolgáltatásának idıpontja: 2009. január 1. 
Az ellenében adandó részvények  száma: 10.343 db 

névértéke: 100.000,- Ft 
A hozzájárulást szolgáltató  neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. 
A jegyzett tıke rendelkezésre bocsátásának módja (az alapszabály 2.2.3. pontjában foglaltaknak 
megfelelıen): nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) teljes egészében, az alaptıke emeléssel egy 
idıben, 2009. január 01. napján.  
A nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét elızetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló 
cég neve: iCont 2002 Kft. (01-09-878157) 

székhelye: 1063 Budapest, Szinyei-Merse u. 26. Fszt. 3. 
könyvvizsgáló: Nagy Tünde (MKVK. sz.: 005704) 
 
 

2.2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részvényes által történı, a VESZ 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság (Cg. 09-14-000086) - 3.000.000,- Ft jegyzett tıkéjő 
cég – üzletrészének (teljes, 100%-os szavazati jogot megtestesítı) tulajdonba adása (a nem 
pénzbeli hozzájárulás tárgya):   
 
A nem pénzbeli hozzájárulásként adott üzletrész tulajdon értéke: 85.900.000,- Ft 
A szolgáltatásának idıpontja: 2009. január 1. 
Az ellenében adandó részvények  száma: 859 db 

névértéke: 100.000,- Ft 
A hozzájárulást szolgáltató  neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. 
A jegyzett tıke rendelkezésre bocsátásának módja (az alapszabály 2.2.3. pontjában foglaltaknak 
megfelelıen): nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) teljes egészében, az alaptıke emeléssel egy 
idıben, 2009. január 01. napján.  
A nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét elızetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló 
cég neve: iCont 2002 Kft. (01-09-878157) 

székhelye: 1063 Budapest, Szinyei-Merse u. 26. Fszt. 3. 
könyvvizsgáló: Nagy Tünde (MKVK. sz.: 005704) 

 
Apport, nem vagyoni hozzájárulás értéke összesen: 4.016.700.000,- Ft 
A társaság tagjai a fent megjelölt nem pénzbeli hozzájárulásokat a megjelölt értéken a szolgáltató tag 
törzsbetétjeként elfogadták.  
 
Alapítók: 

 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat         Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
       Rácz Róbert, elnök                                                     Kósa Lajos, polgármester 

 
 
Készítette és ellenjegyezte: 
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68/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2009. március 27-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, a határırizet rendjérıl, 

valamint felterjesztésrıl  

2. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységérıl, 
valamint tájékoztató az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázat elbírálási 
tevékenységérıl  

3. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi nemzetközi és európai uniós 
partnerségi kapcsolatairól, különös tekintettel a határon túli magyar kapcsolatra, 
együttmőködésekre, valamint a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió tevékenységére 

4. Elıterjesztés az önkormányzat által alapított közhasznú társaságokat érintı döntésekre  

5. Elıterjesztés közoktatási intézmények mőködésének átalakítására és alapító okirat 
módosítására  

6. Elıterjesztés egyes vezetıi megbízásokat érintı döntésekre  

7. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására 

8. Elıterjesztés az intézmények energiahatékonyságának javítására 

9. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, alapítványok támogatására 

 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2009. február 27.  
 
 
 
69/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a rendırségrıl szóló módosított 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (4) és (7) bekezdésében foglaltak alapján a Hajdú-Bihar megye 
közbiztonságának helyzetérıl, valamint határırizeti rendjérıl szóló beszámolót elfogadja.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 10. 
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70/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján – a lakosság 
közbiztonságának a jelenleginél hatékonyabb védelme érdekében - felterjesztéssel él az 
igazságügyi és rendészeti miniszterhez, amelyben kezdeményezi a Büntetı Törvénykönyvrıl 
szóló 1978. évi IV. törvény módosítását a következık szerint: 
 
A közgyőlés szükségesnek tartja, hogy: 
− az erıszakos visszaesı fogalom bevezetésre kerüljön azokra a szándékos, személy elleni 

erıszakos bőncselekményt elkövetı visszaesıkre, akiket korábban két alkalommal is 
szándékos, személy elleni erıszakos bőncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítéltek, 

− az erıszakos visszaesı büntetése fegyház fokozatban kerüljön végrehajtásra, valamint 
próbára ne legyen bocsátható, 

− a feltételes szabadságra bocsátás és a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó 
szabályozás szigorításra kerüljön az erıszakos visszaesı mellett valamennyi többszörös 
visszaesıre, illetve az üzletszerően, vagy bőnszövetségben elkövetett, háromévi vagy 
ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendı bőncselekmény elkövetıjére nézve is, 

− az okozott kár megtérítése, a jóvátétel és a tevékeny megbánás esetén se lehessen az 
erıszakos visszaesı büntethetıségét kizárni, vagy a büntetését korlátlanul enyhíteni, 

− az erıszakos visszaesıkre az újabb bőncselekmény büntetési tétele szabadságvesztés 
esetén meghatározásra kerüljön, amennyiben a kétszeresére felemelt büntetési tétel felsı 
határa a húsz évet meghaladja, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, az 
elkövetıre életfogytig tartó szabadságvesztést kelljen kiszabni, 

− a büntetések kiszabásánál a büntetési tétel középmértéke legyen az irányadó (büntetési 
tétel alsó határához a felsı és az alsó határ közötti különbözet felét kell hozzáadni), 

− a bőnhalmazatban lévı bőncselekmények esetén a fıbüntetés büntetési tételére vonatkozó 
szabályozás szigorítására kerüljön sor. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a fentieknek megfelelı tartalmú felterjesztés és jogszabály-
tervezet igazságügyi és rendészeti miniszternek történı megküldésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 10. 
 
 
 
71/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a területfejlesztésrıl és 

területrendezésrıl szóló, módosított 1996. évi XXI. törvény 14. § (8) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja. 

2. A közgyőlés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázat elbírálási 
tevékenységérıl szóló tájékoztatót azzal veszi tudomásul, hogy álláspontja szerint a 
következı területeken teljeskörőbb és a megyét jellemzı információk nyújtottak volna 
lehetıséget vélemény-nyilvánításra: 
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- a benyújtott pályázatok száma, a formai-tartalmi hiba és forráshiány miatt elutasított, 
valamint a fellebbezéssel érintett pályázatok száma Hajdú-Bihar megyébıl, 

- a Hajdú-Bihar megyében mőködı kistérségek pályázati eredményességének 
bemutatása és összehasonlítása, 

- az egyes tématerületeken (operatív programonként) biztosított támogatások 
hatékonyságának értékelése (pl. a létrejött új munkahelyek száma, a megépített és 
felújított úthálózat hossza, a felújított kereskedelmi szálláshelyek száma, a kiépített 
belvízelvezetı mővek hossza, a megvalósított civil programok száma). 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:    Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:                          2009. április 10. 
 
 
 
72/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2008. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi kapcsolatairól, különös tekintettel a határon 
túli magyar kapcsolatra, együttmőködésekre, valamint a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió 
tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:  2009. március 27.  
 
 
 
73/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a HAHUSZO Hajdúnánási 
Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság alapító okiratát 2009. március 
27. napjától a következık szerint módosítja: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 
 

A HAHUSZO Hajdúnánási Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 
(továbbiakban: Társaság) alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
rendelkezéseire figyelemmel, - különös tekintettel a 365.§ (3) bekezdésben foglaltakra - 
elhatározza, hogy jelen alapító okirat módosítással a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő 
társaságként mőködik tovább, és kéri a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságot, mint Cégbíróságot, 
a Társaság kiemelkedıen közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaságként történı 
nyilvántartásba vételét, az alábbi módosításokkal: 
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1. Az alapító okirat elsı, bevezetı bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi új 

bekezdés lép: 
 
„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint alapító 1996. november 15. 
napján az 1959. évi IV. törvény 57-60. § -ai, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létre 
hozta a kiemelkedıen közhasznú szervezetként mőködı HAHUSZO Hajdúnánási Humán 
Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaságot, és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 365.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, 2009. március 27-én 
alapító okirat módosításával elhatározta a fenti társaság kiemelkedıen közhasznú 
nonprofit korlátolt felelısségő társaságként történı továbbmőködtetését a következık 
szerint:” 

 
2. Az alapító okirat 1. pontjának címében a „közhasznú társaság” megnevezés törlésre 

kerül, helyébe a „nonprofit korlátolt felelısségő társaság” kifejezés lép, továbbá az 
alapító okirat valamennyi pontjában a „közhasznú társaság”, vagy „kht” kifejezés 
helyébe egységesen a „társaság” megnevezés lép. 

 
3. Az alapító okirat 1. pontjában a társaság cégneve az alábbira változik: 

„HAHUSZO Hajdúnánási Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság” 
 A társaság rövidített cégneve az alábbira változik: 
„HAHUSZO Nonprofit Kft.” 

 
4. Az alapító okirat 2. pontjában a társaság jogelıdjére vonatkozó rész törlésre kerül. 

 
5. Az alapító okirat 4. pontjában a társaság tevékenységi köreinek megjelölésénél 

valamennyi TEÁOR szám törlésre kerül, azzal, hogy a tevékenységi körök 
meghatározása egyebekben változatlan marad. 

 
6. Az alapító okirat 4. pontjában, a társaság egyéb üzletszerő gazdasági tevékenységi 

köreinek meghatározása után az alábbi új bekezdés kerül beépítésre, a többi bekezdés 
megváltoztatása nélkül. 

„ A társaság az 1997.évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja szerinti közhasznú tevékenységei: 
- Gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység 
- Szociális tevékenység, idıskorúak gondozása 

A társaság befektetési szabályzatot nem készít, mert befektetési tevékenységet nem 
folytat.” 
 
7. Az alapító okirat 9.) pontjában a felügyelı bizottság nyilvántartás vezetési 

kötelezettségre vonatkozó rész törlésre kerül, mivel ez a bekezdés a 12. pontban –a 
Felügyelı Bizottságra vonatkozó rendelkezések között – már szerepel. 

 
8. Az alapító okirat 9.) pontjában az alapító döntéseinek közzétételére vonatkozó részben 

a „HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság” 
kifejezés törlésre kerül, helyébe a „HAHUSZO Nonprofit Kft. székhelyének” kifejezés 
lép. 
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9. Az alapító okirat 10. pontjában „Az ügyvezetı összeférhetetlenségére vonatkozó 
szabályok” rész, azaz valamennyi összeférhetetlenségi szabály törlésre kerül azzal, 
hogy ezen pont utolsó bekezdése – mely a módosítás követıen a munkáltatói jogok 
gyakorlására vonatkozó rendelkezés után következik – az ügyvezetı nyilvántartás 
vezetési kötelezettségérıl szóló rendelkezés lesz. 

 
10. Az alapító okirat 12. pontjában „A felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó 

összeférhetetlenségi szabályok” rész, azaz valamennyi összeférhetetlenségi szabály 
törlésre kerül azzal, hogy ezen pont utolsó bekezdése – mely a módosítást követıen a 
felügyelı bizottsági tagok felsorolása után következik – az ügyvezetı 1.000.000 Ft-ot 
meghaladó összegre vonatkozó szerzıdés ismertetésérıl szóló kötelezettségének 
meghatározása lesz. 

 
11. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi új 13. pont lép egyidejőleg a korábbi 

pontok számozása 13-16-ról, 14-17-re módosul: 
 
„13./ Az ügyvezetıre, felügyelı bizottság elnökre és tagjaira, valamint a könyvvizsgálóra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 
 
Az ügyvezetıre vonatkozó szabályok: 
 
A vezetı szerv határozathozatalában (ügyvezetı) nem vehet részt az a személy, 
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján  

- kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy  
- bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti 
juttatás.  

 
Az ügyvezetıre, a felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó szabályok: 
 
- A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıje (ügyvezetıje, felügyelı bizottságának elnöke vagy tagja) az a személy, aki 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább 1 
évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 
- Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke és tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezetı tisztséget egyidejőleg más 
közhasznú szervezetnél is betöltenek.  
- Az ügyvezetı, felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja, az új vezetı tisztségviselıi megbízás 
elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezetı tisztségviselı 
vagy felügyelı bizottsági tagok, írásban tájékoztatni köteles. 

 
- Nem lehet ügyvezetı, felügyelı bizottság elnöke vagy tagja: 

• az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül;  
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• az, akit jogerıs bírói ítélettel az ügyvezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak 
e tilalom hatálya alatt; 

• az, akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak az 
ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként 
folytató gazdasági társaságban. 

 
- A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı 2 évig nem lehet 

más gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a törlést megelızı 
naptári évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt. 

- Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhet társasági részesedést 
a gazdasági társasságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más 
gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a 
társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban, illetve 
szövetkezetben. 

- Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja és ezek közeli hozzátartozója /Ptk. 
685. § b) pont/, valamint élettársa nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági 
társaság fıtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

- A gazdasági társaság ügyvezetıje és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint 
élettársa ugyanannál a társaságnál felügyelı bizottság tagjává nem választható meg. 

 
A felügyelı bizottság elnökére, tagjára, valamint a könyvvizsgálóra vonatkozó közös 
szabályok: 
 
- Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke, tagja, illetve könyvvizsgálója az személy, aki: 

• a vezetı szerv elnöke, vagy tagja; 
• az a személy, aki a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik; 

• az a személy, aki a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat,  

• az a személy, aki az elızı három bekezdésben meghatározott személyek 
hozzátartozója; 

 
Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke, valamint a felügyelı bizottsági tagok külön 
nyilatkozatban köteles nyilatkozni, hogy személyében a Gt. által, valamint a közhasznú 
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény által elıírt korlátozások, kizáró vagy 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
 
- Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki: 

• aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja; 
•  aki a társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottság tagja, valamint ezen 

személyek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § c) pont/, élettársa, továbbá a 
társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minısége fennállása idején, 
valamint annak megszőnésétıl számított 3 évig; 

• aki a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi szabály hatálya alatt 
áll 

- Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi elıírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végzı személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára 
(vezetı szervének tagjaira), vezetı tisztségviselıjére és vezetı állású munkavállalójára is 
alkalmazni kell. 



148. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009/4. szám 

 

12.  Az alapító okirat – módosítást követı, új – 14. pontjában a „Nem lehet 
könyvvizsgáló” rész, azaz valamennyi összeférhetetlenségi szabály törlésre kerül 
azzal, hogy ezen pont utolsó bekezdése – mely a módosítás után a megbízatás 
idıtartamára vonatkozó rendelkezés után következik – a felelısségi szabályokat 
meghatározó rész lesz. 

 
13. Az alapító okirat – módosítást követı, új – 15. pontjában a nyereség felosztására 

vonatkozó rendelkezés kiegészül oly módon, hogy „ (…)az eredményt az Alapító 
Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja a társaság.” 

 
14. Az alapító okirat – módosítást követı, új – 16. pontjában a társaság megszőnésére 

vonatkozó rész kiegészül oly módon, hogy a „(…)vagyont a Hajdú-Bihar megyei 
pszichiátriai és értelmi fogyatékosok, valamint idısek ápolására, gondozására kell 
fordítani.”  

 
15. Az alapító okirat – módosítást követı, új – 17. pontjában a „HAHUSZO Hajdúnánási 

Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság” kifejezések törlésre kerülnek, 
helyükbe a „HAHUSZO Nonprofit Kft. székhelyének” kifejezés lép.  

 
Az alapító okirat ezen pontja kiegészül az alábbi új szövegrésszel, mely az iratbetekintésre 
vonatkozó rész után kerül feltüntetésre: 
 
„Az iratbetekintés idıpontját elızetesen telefonon vagy egyéb módon egyeztetni kell a 
társaság illetékes munkavállalójával, a társaság székhelyén. Az iratbetekintés jogának 
gyakorlása során a társaság köteles betartani az üzleti titok, valamint a személyes adatok 
védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az érintettek 
jogosultak a rájuk vonatkozó, társaság mőködése során keletkezett iratokba betekinteni, 
saját költségen másolatot készíteni vagy kérni, kivéve azt az iratot, illetve az iratnak azon 
részét, amely más személyre vonatkozó adatot tartalmaz, amelynek megismerésére nem 
jogosultak.”  
 
16. A Társaság alapító okiratának jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
 
Debrecen, 2009. március 27. 
 
      __________________________ 

       Rácz Róbert    
       Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
          Alapító képviseletében 
 
A közgyőlés az alapító okiratot a módosításokkal kiegészülve, egységes szerkezetben is 
elfogadja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Verdó György, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıje 
Határidı:   2009. április 27. 
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74/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és 
Ápolási Központ Közhasznú Társaság alapító okiratát 2009. március 27. napjától a 
következık szerint módosítja: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 

A DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 
(továbbiakban: Társaság) alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
rendelkezéseire figyelemmel, - különös tekintettel a 365.§ (3) bekezdésben foglaltakra - 
elhatározza, hogy jelen alapító okirat módosítással a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő 
társaságként mőködik tovább, és kéri a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságot, mint Cégbíróságot, 
a Társaság kiemelkedıen közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaságként történı 
nyilvántartásba vételét, az alábbi módosításokkal: 
 

1. Az alapító okirat elsı, bevezetı bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi új 
bekezdés lép: 
 
„A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint alapító 1996. november 15. 
napján az 1959. évi IV. törvény 57-60. § -ai, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létre 
hozta a kiemelkedıen közhasznú szervezetként mőködı DERMÁK Derecskei 
Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaságot, és a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 365.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, 2009. 
március 27-én alapító okirat módosításával elhatározta a fenti társaság kiemelkedıen 
közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaságként történı továbbmőködtetését a 
következık szerint:” 

 
2. Az alapító okirat 1. pontjának címében a „közhasznú társaság” megnevezés törlésre 
kerül, helyébe a „nonprofit korlátolt felelısségő társaság” kifejezés lép, továbbá az 
alapító okirat valamennyi pontjában a „közhasznú társaság”, vagy „kht” kifejezés helyébe 
egységesen a „társaság” megnevezés lép. 
 
3. Az alapító okirat 1. pontjában a társaság cégneve az alábbira változik: 

„DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társaság” 
 A társaság rövidített cégneve az alábbira változik: 
„DERMÁK Nonprofit Kft.” 
 
4. Az alapító okirat 2. pontjában a Társaság székhelye a következıre módosul: 
 
„A társaság székhelye: 4130 Derecske, Sas u. 1.” 
 
A Társaság telephelyei közül törlésre kerül a fenti új székhely, azaz a 4130 Derecske, Sas 
u. 1. sz. alatti ingatlan. Ezzel egyidejőleg telephelyként bejegyzésre kerül a korábbi 
székhely, azaz a 4130 Derecske Morgó tanya 1.  
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„A társaság telephelyei:  4130 Derecske, Köztársaság u. 103. 
     4130 Derecske, Morgó tanya 1. 

4130 Derecske Tulipán u. 18.” 
 
A Társaság fióktelepei közül törlésre kerül a 4138 Komádi, Iszap tanya alatti ingatlan. 
 
A társaság fióktelepei:  4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c 

4138 Komádi Fı utca 222-224 A, B, C, D, F épületek. 
(hrsz. 306/F/1, 306/A/1, 306/B/1, 306/C/1, 306/D/1) 
4161 Báránd, Hangás dőlı 
4163 Szerep-Hosszúhát” 

 
Az alapító okirat ezen pontjában a társaság jogelıdjére vonatkozó rész törlésre kerül. 
 
5. Az alapító okirat 4. pontjában a társaság tevékenységi köreinek megjelölésénél 
valamennyi TEÁOR szám törlésre kerül, azzal, hogy a tevékenységi körök meghatározása 
egyebekben változatlan marad. 

 
6. Az alapító okirat 4. pontjában, a társaság egyéb üzletszerő gazdasági tevékenységi 
köreinek meghatározása után az alábbi új bekezdés kerül beépítésre, a többi bekezdés 
megváltoztatása nélkül. 
 
„A társaság befektetési szabályzatot nem készít, mert befektetési tevékenységet nem 
folytat.” 
 
7. Az alapító okirat 9.) pontjában a felügyelı bizottság nyilvántartás vezetési 
kötelezettségre vonatkozó rész törlésre kerül, mivel ez a bekezdés a 12. pontban –a 
Felügyelı Bizottságra vonatkozó rendelkezések között – már szerepel. 
 
8. Az alapító okirat 9.) pontjában az alapító döntéseinek közzétételére vonatkozó részben 
a „DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság” 
kifejezés törlésre kerül, helyébe a „DERMÁK Nonprofit Kft. székhelyének” kifejezés lép. 

 
9. Az alapító okirat 10. pontjában „Az ügyvezetı összeférhetetlenségére vonatkozó 
szabályok” rész, azaz valamennyi összeférhetetlenségi szabály törlésre kerül azzal, hogy 
ezen pont utolsó bekezdése – mely a módosítás követıen a munkáltatói jogok 
gyakorlására vonatkozó rendelkezés után következik – az ügyvezetı nyilvántartás vezetési 
kötelezettségérıl szóló rendelkezés lesz. 

 
10. Az alapító okirat 12. pontjában „A felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályok” rész, azaz valamennyi összeférhetetlenségi szabály 
törlésre kerül azzal, hogy ezen pont utolsó bekezdése – mely a módosítást követıen a 
felügyelı bizottsági tagok felsorolása után következik – az ügyvezetı 1.000.000 Ft-ot 
meghaladó összegre vonatkozó szerzıdés ismertetésérıl szóló kötelezettségének 
meghatározása lesz. 

 
11. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi új 13. pont lép egyidejőleg a korábbi 
pontok számozása 13-16-ról, 14-17-re módosul: 
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„13./ Az ügyvezetıre, felügyelı bizottság elnökre és tagjaira, valamint a könyvvizsgálóra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 
 
Az ügyvezetıre vonatkozó szabályok: 
 
A vezetı szerv határozathozatalában (ügyvezetı) nem vehet részt az a személy, 
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján  

- kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy  
- bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı 
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti 
juttatás.  

 
Az ügyvezetıre, a felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó szabályok: 
- A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıje (ügyvezetıje, felügyelı bizottságának elnöke vagy tagja) az a személy, aki 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább 1 
évig - vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 
- Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke és tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezetı tisztséget egyidejőleg más 
közhasznú szervezetnél is betöltenek.  
- Az ügyvezetı, felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja, az új vezetı tisztségviselıi megbízás 
elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezetı tisztségviselı 
vagy felügyelı bizottsági tagok, írásban tájékoztatni köteles. 
 
- Nem lehet ügyvezetı, felügyelı bizottság elnöke vagy tagja: 

• az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül;  

• az, akit jogerıs bírói ítélettel az ügyvezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak 
e tilalom hatálya alatt; 

• az, akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak az 
ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként 
folytató gazdasági társaságban. 

 
- A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı 2 évig nem lehet 

más gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a törlést megelızı 
naptári évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt. 

- Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhet társasági részesedést 
a gazdasági társasságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más 
gazdálkodó szervezetben /Ptk. 685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a 
társaságéval azonos fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban, illetve 
szövetkezetben. 
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- Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja és ezek közeli hozzátartozója /Ptk. 
685. § b) pont/, valamint élettársa nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági 
társaság fıtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

- A gazdasági társaság ügyvezetıje és közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, valamint 
élettársa ugyanannál a társaságnál felügyelı bizottság tagjává nem választható meg. 

 
A felügyelı bizottság elnökére, tagjára, valamint a könyvvizsgálóra vonatkozó közös 
szabályok: 
 
- Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke, tagja, illetve könyvvizsgálója az személy, aki: 

• a vezetı szerv elnöke, vagy tagja; 
• az a személy, aki a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik; 

• az a személy, aki a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat,  

• az a személy, aki az elızı három bekezdésben meghatározott személyek 
hozzátartozója; 

 
Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke, valamint a felügyelı bizottsági tagok külön 
nyilatkozatban köteles nyilatkozni, hogy személyében a Gt. által, valamint a közhasznú 
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény által elıírt korlátozások, kizáró vagy 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
 
- Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki: 

• aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja; 
•  aki a társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottság tagja, valamint ezen 

személyek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § c) pont/, élettársa, továbbá a 
társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minısége fennállása idején, 
valamint annak megszőnésétıl számított 3 évig; 

• aki a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi szabály hatálya alatt 
áll 

- Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi elıírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végzı személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára 
(vezetı szervének tagjaira), vezetı tisztségviselıjére és vezetı állású munkavállalójára is 
alkalmazni kell.” 

 

12.  Az alapító okirat – módosítást követı, új – 14. pontjában a „Nem lehet 
könyvvizsgáló” rész, azaz valamennyi összeférhetetlenségi szabály törlésre kerül azzal, 
hogy ezen pont utolsó bekezdése – mely a módosítás után a megbízatás idıtartamára 
vonatkozó rendelkezés után következik – a felelısségi szabályokat meghatározó rész lesz. 
 
13. Az alapító okirat – módosítást követı, új – 15. pontjában a nyereség felosztására 
vonatkozó rendelkezés kiegészül oly módon, hogy „ (…)az eredményt az Alapító 
Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja a társaság.” 
 
14. Az alapító okirat – módosítást követı, új – 16. pontjában a társaság megszőnésére 
vonatkozó rész kiegészül oly módon, hogy a „(…)vagyont a Hajdú-Bihar megyei 
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pszichiátriai és értelmi fogyatékosok, valamint idısek ápolására, gondozására kell 
fordítani.”  

 
15. Az alapító okirat – módosítást követı, új – 17. pontjában a „DERMÁK Derecskei 
Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság” kifejezések törlésre kerülnek, 
helyükbe a „DERMÁK Nonprofit Kft. székhelyének” kifejezés lép.  
 
Az alapító okirat ezen pontja kiegészül az alábbi új szövegrésszel, mely az iratbetekintésre 
vonatkozó rész után kerül feltüntetésre: 
 
„Az iratbetekintés idıpontját elızetesen telefonon vagy egyéb módon egyeztetni kell a 
társaság illetékes munkavállalójával, a társaság székhelyén. Az iratbetekintés jogának 
gyakorlása során a társaság köteles betartani az üzleti titok, valamint a személyes adatok 
védelmére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az érintettek 
jogosultak a rájuk vonatkozó, társaság mőködése során keletkezett iratokba betekinteni, 
saját költségen másolatot készíteni vagy kérni, kivéve azt az iratot, illetve az iratnak azon 
részét, amely más személyre vonatkozó adatot tartalmaz, amelynek megismerésére nem 
jogosultak.”  
 
16. A Társaság alapító okiratának jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
Debrecen, 2009. március 27. 
 
      __________________________ 

       Rácz Róbert    
       Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
          Alapító képviseletében 
 
A közgyőlés az alapító okiratot a módosításokkal kiegészülve, egységes szerkezetben is 
elfogadja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Prek Sándorné, a DERMÁK Kht. ügyvezetıje 
Határidı:   2009. április 27. 
 
 
 
75/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a Megyegazda Hajdú-Bihar Megyei 
Ingatlan- és Vagyonkezelı Közhasznú Társaság alapító okiratát 2009. március 27. 
napjától a következık szerint módosítja: 
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
 

A MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Közhasznú 
Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény rendelkezéseire figyelemmel, - különös tekintettel a 365.§ (3) bekezdésben 
foglaltakra - elhatározza jelen alapító okirat módosítással a Társaság nonprofit korlátolt 
felelısségő társaságként mőködik tovább, és kéri a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságot, mint 
Cégbíróságot, a Társaság kiemelten közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaságként 
történı nyilvántartásba vételét, az alábbi módosításokkal: 
 
 

1. Az alapító okirat elsı, bevezetı bekezdése törlésre kerül, helyébe az alábbi új 
bekezdés lép: 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint alapító 2006. 08. 25. napján 
az 1959. évi IV. törvény 57-60 §-ai, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján 
létrehozta a kiemelkedıen közhasznú szervezetként mőködı MEGYEGAZDA Hajdú-
Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Közhasznú Társaságot, és a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 
alapján, 2009. március 27-én alapító okirat módosításával elhatározta a fenti társaság 
kiemelkedıen közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaságként történı tovább 
mőködtetését a következık szerint: 
 

2. Az alapító okirat 1. pontjában, a „A társaság megalapításának célja” bekezdésbıl „az 
M3-as Ökoturisztikai és Tájtörténeti Pihenıpark (Idıkapu Archeopark)” mondatrész 
törlésre kerül, és helyébe „M3 Archeopark” kerül beillesztésre, névváltozás miatt.  

 
3. Az alapító okirat 2. pontjának címében a „közhasznú társaság” megnevezés törlésre 

kerül, helyébe a „nonprofit korlátolt felelısségő társaság” kifejezés lép, továbbá az 
alapító okirat valamennyi pontjában a „közhasznú társaság”, vagy „kht” kifejezés 
helyébe egységesen a „társaság” megnevezés lép. 
 

4. Az alapító okirat 2. pontjában a társaság cégneve az alábbira változik: 
„MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság” 
A társaság rövidített cégneve az alábbira változik: 
„MEGYEGAZDA Nonprofit Kft.” 

 
5. Az alapító okirat 5. pontjában a társaság tevékenységi köreinek megjelölésénél 

valamennyi TEÁOR szám törlésre kerül azzal, hogy a tevékenységi körök 
meghatározása egyebekben változatlan marad. 

 
6. Az alapító okirat 5. pontjában, a társaság egyéb üzletszerő gazdasági tevékenységi 

köreinek meghatározása után az alábbi új bekezdés kerül beépítésre, a többi bekezdés 
megváltoztatása nélkül. 
„ A társaság befektetési szabályzatot nem készít, mert befektetési tevékenységet nem 
folytat.” 
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7. Az alapító okirat 6./ pontjának 4. bekezdésébıl törlésre kerül a „Hajdú-Bihari 

Naplóban” rész, mivel a társaság éves tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait csak a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat hivatalos lapjában, az 
Önkormányzati Hírekben teszi közzé. 

 
8. Az alapító okirat 9./ b./ pontjában „az ügyvezetı összeférhetetlenségére vonatkozó 

szabályok” rész, a „A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezetı 
gyakorolja” bekezdésig törlésre kerül.  

 
9. Az alapító okirat 9./ c./ 6. pontjának 2. bekezdésében a „felügyelı bizottság akkor 

határozatképes, ha tagjai 2/3-a, de legalább 3 fı jelen van” rész , de „legalább 4 fı 
jelen van”-ra változik.  
Ugyanezen pontban „A felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó 
összeférhetetlenségi szabályok” rész törlésre kerül, és az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: 

 
Az ügyvezetıre, felügyelı bizottság elnökre és tagjaira, valamint a könyvvizsgálóra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 
 
Az ügyvezetıre vonatkozó szabályok: 
 
A vezetı szerv határozathozatalában (ügyvezetı) nem vehet részt az a személy, aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 
 - kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı 
okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 

 

Az ügyvezetıre, a felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó szabályok: 

 
- A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıje (ügyvezetıje, felügyelı bizottságának elnöke, vagy tagja) az a személy, aki 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszőntét megelızı két évben legalább 1 
évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 
- Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke és tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, amennyiben vezetı tisztséget egyidejőleg más 
közhasznú szervezetnél is betöltenek. 
- Az ügyvezetı, felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja, az új vezetı tisztségviselıi megbízás 
elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezetı tisztségviselık, 
vagy felügyelı bizottsági tagok, írásban tájékoztatni kötelesek.. 
- Nem lehet ügyvezetı, felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja: 

- az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem 
mentesül; 
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- az, akit jogerıs bírói ítélettel az ügyvezetıi tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom 
hatálya alatt; 
- az, akit valamely más foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak az ítélet hatálya 
alatt az abban megjelölt tevékenységet fıtevékenységként folytató gazdasági 
társaságban. 
 

- A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követı 2 évig nem lehet 
más gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki a törlést megelızı naptári 
évben a gazdasági társaságnál vezetı tisztségviselı volt. 
- A felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági 
társaságéval azonos tevékenységet fıtevékenységként megjelölı más gazdálkodó szervezetben 
/Ptk. 685. § c) pont/, továbbá nem lehet vezetı tisztségviselı a társaságéval azonos 
fıtevékenységet végzı más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben. 
- a felügyelı bizottság elnöke, vagy tagja és ezek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, 
valamint élettársa nem köthet a saját nevében, vagy javára a gazdasági társaság 
fıtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 
 
Az alapító okirat 9./ b. pontjából „Az alapító hozzájárulásával feloldott 
összeférhetetlenségi korlátozások” bekezdés áthelyezésre kerül a 9./ c./ 6. pont végére, az 
„ügyvezetıre, a felügyelı bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó szabályok” bekezdés 
végére. 
 
Ezt követi az alábbi bekezdés: 
 
A felügyelı bizottság elnökére, tagjára, valamint a könyvvizsgálóra vonatkozó közös 
szabályok: 
 
- Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke, tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: 
 
 - vezetı szerv elnöke, vagy tagja; 
 - az a személy, aki a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

  irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
  ha jogszabály másként nem rendelkezik; 
- az a személy, aki a társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 
  megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat; 
- az a személy, aki az elızı három bekezdésben meghatározott személyek 
  hozzátartozója; 

Az ügyvezetı, a felügyelı bizottság elnöke, valamint a felügyelı bizottsági tagok külön 
nyilatkozatban kötelesek nyilatkozni, hogy személyében a Gt. által, valamint a közhasznú 
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. által elıírt korlátozások, kizáró, vagy 
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

 
- Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki: 
 

- aki a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja; 
 
- aki a társaság vezetı tisztségviselıje, felügyelı bizottság tagja, valamint ezen 

személyek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § c) pont/, élettársa, továbbá a társaság 
munkavállalója, e jogviszonya, illetve minısége fennállása idején, valamint annak 
megszőnésétıl számított 3 évig; 
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- aki a külön törvényben megállapított összeférhetetlenségi szabály hatálya alatt áll 
 
- Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi elıírásokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végzı személyen kívül a gazdálkodó szervezet alapítójára 
(vezetı szervének tagjaira), vezetı tisztségviselıjére és vezetı állású munkavállalójára is 
alkalmazni kell. 

 
10./ Az alapító okirat 9./ c./ 6. pontjának „a felügyelı bizottság tagjai” bekezdés 3./ pontja 
az alábbira módosul: 
 
Név:  Verdó György 
Anyja neve: Gábor Gizella 
Lakcím:  4034 Debrecen, Asztalos u. 27. 
A felügyelı bizottsági tag megbízása 2007. február 1-tıl – 2010. január 31-ig szól. 
 

11./ A Társaság alapító okiratának jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
Debrecen, 2009. március 27. 
 
      __________________________ 

       Rácz Róbert    
       Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
          Alapító képviseletében 
 
A közgyőlés az alapító okiratot a módosításokkal kiegészülve, egységes szerkezetben is 
elfogadja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Zámbori Tamás, a Megyegazda Kht. ügyvezetıje 
Határidı:   2009. április 27. 
 
 
 
76/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 
szóló módosított 1959. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §, illetve 120-121. § 
alapján megkötött ellátási szerzıdést a DERMÁK, Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási 
Központ Közhasznú Társasággal a következık szerint módosítja: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke, 
másrészrıl a Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság, mint 
fenntartó, Derecske, Sas u. 1. sz. (továbbiakban: Kht.) képviseletében Prek Sándorné, 
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ügyvezetı (továbbiakban: megállapodó felek) között az érintett intézmények mőködési 
engedélye jogerıre emelkedésének napjától a következı feltételek szerint. 
 
1. Az Együttmőködési Megállapodás 4./ pontja a következı dılt, félkövérrel szedett 
szöveggel egészül ki, illetve a dılt, áthúzott betővel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 
„A Kht. a következı szolgáltatásokat nyújtja: 
 
Derecskén: 

TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül  
 

- Fogyatékos személyek ellátása 92 férıhelyen (ebbıl az átlagot jóval meghaladó 
minıségő szociális ellátás 7 férıhelyen) azon fogyatékos személyek számára, akiknek 
oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek 
között van lehetıség. 

- Pszichiátriai betegek ellátása 68 férıhelyen (ebbıl az átlagot jóval meghaladó 
minıségő szociális ellátás 3 férıhelyen) azon krónikus pszichiátriai betegek számára, 
akik az ellátás igénybevételének idıpontjában nem veszélyeztetı állapotúak, akut 
gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. 

- Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása 8 férıhelyen. 
 
Hajdúszoboszlón: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül: 
 

- Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő ellátása 180 
férıhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
ezen belül mozgáskorlátozottak szakosított ellátása. 

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

- Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak átmeneti ápolása, gondozása, teljes körő 
ellátása 10 férıhelyen, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból 
otthonukban idılegesen nem képesek gondoskodni. 

 
Bárándon: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 

8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 

- Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás. 
- Pszichiátriai betegek ápolása, gondozása, teljes körő ellátása, akik számottevı 

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

- Szenvedélybetegek ápolása, gondozása, teljes körő ellátása, akik szomatikus és 
mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre 
idılegesen nem képesek, de kötelezı intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. 

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

- Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonaiban történı ellátás. 
Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, teljes körő 
ellátása. 

- Pszichiátriai betegek ápolása, gondozása 24 férıhelyen, akiknek ellátása 
átmenetileg más intézményben vagy a családjukban nem megoldható, viszont tartós 
bentlakásos intézményi elhelyezésük vagy fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelésük nem 
indokolt.  

- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka 
jellegő foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 

- Közremőködik a regionális szociális módszertani feladatok ellátásában, mint 
konzorciumi partner. A szenvedélybeteg alap és szakellátás területén 
szükségletfelmérést, tanácsadást végez, szakmai mőhelyeket és képzéseket szervez. A 
szenvedélybeteg ellátással foglalkozó szociális intézmények szakmai munkáját segíti, 
részt vesz a szakellátó rendszerben innovatív, modellértékő programok 
megismertetésében. 

 
Férıhelyek száma: 262 fı, ebbıl: Báránd: 108 fı   Szerep-Hosszúhát  154 fı 
 
Komádiban: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
              8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 

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

gondozása, teljes körő ellátása, akiknek gondozására csak intézményi keretek között 
van lehetıség. 

- Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka 
jellegő foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 

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

 
2. Az Együttmőködési Megállapodás 11./ pontja a következı dılt, félkövérrel szedett 
szöveggel egészül ki, illetve a dılt, áthúzott betővel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 
„A tárgyi feltételek biztosítása érdekében az Önkormányzat a Kht. részére ingyenes 
használatba adja: 
– a Derecske 000144 hrsz. alatt felvett, a valóságban Derecske Morgó tanya 1. szám alatti, 

(500 adagos konyha) 
– a Derecske 3017/74 hrsz. alatt felvett, a valóságban Derecske, Tulipán u. 18. szám alatti,  
– a Hajdúszoboszló 4946 hrsz. alatt felvett, a valóságban Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 

105/c. szám alatti, (300 adagos konyha) 
– a Báránd 065 hrsz. alatt felvett, a valóságban Báránd, Hangás dőlı alatti,  
– a Szerep-Hosszúhát 097, 098/7, 0120, hrsz. alatt felvett, a valóságban Szerep-Hosszúhát 

alatti,  
– a Komádi 642/8 hrsz. alatt felvett, a valóságban Komádi, Iszap tanya alatti, ingatlanokat, 

valamint leltárban szereplı tárgyi eszközöket.  
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– a Komádi 306/A/1, 306/B/1, 306/C/1, 306/D/1, 306/F/1, hrsz. alatt felvett, a valóságban 
Komádi, Fı utca 222-224.(A, B, C, D, F épületek) szám alatti ingatlanokat, valamint a 
leltárban szereplı tárgyi eszközöket. 

 
Az ingatlanok és ingóságok ingyenes használatának joga a szerzıdés idıtartamának idejére 
illeti meg a Kht-t. 
 
A Kht. vállalja, hogy az ingyenes használat idıtartama alatt gondoskodik az ingyenes 
használatba kapott ingatlanrészek karbantartásáról, a tárgyi eszközök mennyiségi 
nyilvántartásáról, elhasználódásuk esetén azok felújításáról, karbantartásáról illetve szükség 
szerinti pótlásáról, a közüzemi díjak megfizetésérıl.” 
 
3. Az együttmőködési megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek 
között változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak. 
 
A közgyőlés a szerzıdést a módosításokkal kiegészülve, egységes szerkezetben is elfogadja. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 15. 
 
 
 
77/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése mint a Megyegazda Kht. alapítója, a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdés alapján, 
felhatalmazza a Megyegazda Kht. ügyvezetıjét, hogy a társaság bevételét képezı Megyebál 
megrendezésébıl származó összegbıl 500 000 - 500 000,-Ft-ot átadjon a HAHUSZO 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság és a DERMÁK Derecskei 
Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság részére, adomány címen. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Zámbori Tamás, a Megyegazda Kht. ügyvezetıje 
Határidı:   2009. április 15. 
 
 
 
78/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az Önkormányzati Egészségügyi 
Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság alapítója (részvényese) a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdésének m) pontja alapján 
biztosított jogkörében eljárva, - a 231/2008. (IX. 26.) MÖK határozat módosításaként - 
részvényeinek átruházásával kapcsolatos – az esetleges beszerzési eljárás során létrejövı - 
végleges szerzıdés lényeges tartalmi elemeit a következık szerint fogadja el: 
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− a szerzıdés megkötéséhez szükséges valamennyi jogi feltétel megteremtésének napján 
kerül megkötésre a végleges részvény-átruházási szerzıdés, 

− a végleges részvény-átruházási szerzıdés megkötését követıen 5 munkanapon belül 
Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata elılegként 450 000 000 Ft-ot fizet meg a 
megyei önkormányzat részére, mely az elsı részvénycsomag névértékének 90%-a, 

− a fennmaradó 50 000 000 Ft összeget a dematerializált részvényeknek a megyei 
önkormányzat értékpapírszámláján történı jóváírását követı 5 munkanapon belül fizeti 
meg Debrecen Megyei jogú Város Önkormányzata. 

 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a határozatnak megfelelı tartalmú, végleges részvény-
átruházási szerzıdés aláírására, és felkéri a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 30. 

 
 
 
79/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 10. § (1) bekezdésére, valamint a 
11. § (3) bekezdésére tekintettel 2009. július 31. napjával a Györffy István Középiskolai 
Kollégiummal történı összeolvadással átalakítja a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és 
Kollégium elnevezéső költségvetési szervet. 
Az átalakító okiratot a következık szerint fogadja el: 

 
ÁTALAKÍTÓ OKIRAT 

 
A költségvetési szerv neve: Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 

Székhelye: 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. 

Irányító szerve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 

Megszüntetı szerv: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 

A megszüntetés oka: A közfeladat más szervezetben hatékonyabban 
teljesíthetı. 
 

Az intézmény közfeladatainak 
ellátása 

Az intézmény közfeladatainak teljes körét a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 
mint új költségvetési szerv látja el. 
 

Jogutódlás:  Az intézmény jogai és kötelezettségei tekintetében 
jogutód – ideértve vagyoni jogokat és kötelezettségeket, 
valamint az elıirányzatok feletti rendelkezési jogot is – a 
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és 
Kollégium. 
Az intézmény elismert és nem vitatott pénz- vagy 
pénzben kifejezett tartozásainak megfizetése a jogutód 
intézményt terheli. 
 

Kötelezettségvállalás rendje: Az intézmény 2009. április 1. napját követıen a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága és az intézmény között létrejött 
343/2007. (XI. 30.) MÖK határozatban megállapítottak 
szerint vállalhat kötelezettséget. 2009. július 31. napja 
után kötelezettséget nem vállalhat.  

 
 
2. A közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 10. § (1) bekezdésére, valamint a 11. § (3) 
bekezdésére tekintettel 2009. július 31. napjával a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és 
Kollégiummal történı összeolvadással átalakítja a Györffy István Középiskolai Kollégium 
elnevezéső költségvetési szervet. 
 
Az átalakító okiratot a következık szerint fogadja el: 

 
ÁTALAKÍTÓ OKIRAT 

 
A költségvetési szerv neve: Györffy István Középiskolai Kollégium 

 
Székhelye: 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 

 
Irányító szerve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 

 
Megszüntetı szerv: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 

 
A megszüntetés oka: A közfeladat más szervezetben hatékonyabban 

teljesíthetı. 
 

Az intézmény közfeladatainak 
ellátása 

Az intézmény közfeladatainak teljes körét a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 
mint új költségvetési szerv látja el. 
 

Jogutódlás:  Az intézmény jogai és kötelezettségei tekintetében 
jogutód – ideértve vagyoni jogokat és kötelezettségeket, 
valamint az elıirányzatok feletti rendelkezési jogot is – a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és 
Kollégium  
Az intézmény elismert és nem vitatott pénz- vagy 
pénzben kifejezett tartozásainak megfizetése a jogutód 
intézményt terheli. 
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Kötelezettségvállalás rendje: Az intézmény 2009. április 1. napját követıen a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága és az intézmény között létrejött 
343/2007. (XI. 30.) MÖK határozatban megállapítottak 
szerint vállalhat kötelezettséget. 2009. július 31. napja 
után kötelezettséget nem vállalhat. 

 
3.  
a) A közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (4) bekezdése alapján  

 
Tarsoly Andor-nak 

 
a Györffy István Középiskolai Kollégium igazgatói feladatainak ellátására szóló 
magasabb vezetıi megbízását – az intézmény 2009. július 31. napjával összeolvadással 
történı megszüntetésére tekintettel – 2009. július 31. napjával visszavonja. 

 
b) A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 

igazgatóját, hogy Tarsoly Andor továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket a Kjt. 23. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tegye meg. 

 
4. 
a) A közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (4) bekezdése alapján  

 
Somogyiné Lakatos Andreá-nak 

 
a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására szóló 
magasabb vezetıi megbízását – az intézmény 2009. július 31. napjával összeolvadással 
történı megszüntetésére tekintettel – 2009. július 31. napjával visszavonja. 

 
b) A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium 

igazgatóját, hogy Somogyiné Lakatos Andrea továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos 
munkáltatói intézkedéseket a Kjt. 23. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen tegye 
meg. 

 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, valamint a megszüntetésre kerülı és a jogutód intézmény 
vezetıit a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
 az intézmények igazgatói 
Határidı: 2009. augusztus 1. 
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80/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése alapján a Dr. 
Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium valamint a Györffy István Középiskolai 
Kollégium összeolvadásával egyidejőleg létrehozza a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati 
Általános Iskola és Kollégiumot, és alapító okiratának hatályos szövegét 2009. augusztus 1. 
napjától a következık szerint állapítja meg: 
 
Az intézmény neve: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 
 

Az intézmény rövid neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI 
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
 

Székhelye: 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
 

Létrehozásáról rendelkezı 
határozat száma: 

……………. 
 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

Közoktatási feladatok 
 

 
OM azonosítója: 
 

 
…………. 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban 
tanulók számára 

852012 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali 
rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (1-
4. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali 
rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása (5-
8. évfolyam) 

 
Alaptevékenysége 
(feladatai): 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 

általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

855911 Általános iskolai tanulók napközi otthoni 
nevelése 

855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 
nevelése 

855914 Általános iskolai tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 
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855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

855922 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 
sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése  

855921 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

855922 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 
sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése  

856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység  
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-

tevékenység és támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai  
 

Kiegészítı tevékenysége  
 

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
562919 Egyéb vendéglátás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar Megye 
(kivéve: az általános iskolai intézményegység, valamint a 
látássérült tanulók 1-12. évfolyam kollégiumi 
intézményegység kötelezı felvételt biztosító körzete: 

 Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye. 
A Hajdú-Bihar megyén kívüli - Bács-Kiskun, Békés, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei - illetıségő, a 
2008/2009-es tanévtıl beiskolázásra kerülı tanulók 
felvétele az illetékes megyei önkormányzatokkal kötött 
feladatellátási megállapodás alapján történik). 
 

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

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.  
 

Az intézmény költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 
törvény szerinti besorolása 
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan mőködı részjogkörő 
közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
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Az intézményvezetı 
kinevezésének rendje: 

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

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  
 

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

Jogelıd intézmények: 
 

Györffy István Középiskolai Kollégium 
(4025 Debrecen, Postakert u. 7.) 
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 
(4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.) 
 

Kisegítı tevékenység:  
 

Az intézmény kisegítı tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenység: 
 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Telephelyei: 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény:  
- közös igazgatású közoktatási intézmény 
Intézményegységek: 

- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola  
- Györffy István Kollégium 

 
586 fı 
 
általános iskola: 

 
 

112 fı 
- gyengénlátó tanulók, valamint integráltan 

nevelt súlyosan látássérült (vak) tanulók; 
integráltan nevelt tanulásban akadályozott 
(enyhe fokban értelmileg sérült) látássérült 
tanulók 

104 fı 

- integráltan nevelt ép intellektusú, tartósan 
beteg, a 2008/2009-es tanév elıtt beiskolázott 
tanulók  

 

8 fı 

Az intézménybe felvehetı 
maximális tanulólétszám:  
 
 

kollégium: 
- látássérült tanulók 1-12. évfolyam 
- ép intellektusú tanulók 7-14. évfolyam 

 

474 fı 

Évfolyamok száma: általános iskola: 8 évfolyam 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3., hrsz: 22013 – 
intézmény 

- 4025 Debrecen, Postakert u. 7., hrsz.: 9445 – kollégium 
- hrsz.: 9449 – kazánház (Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori 
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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. 

 
2. A közgyőlés ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 76/2008. (III. 28.) MÖK 
határozatát, 189/2008. (VI. 20.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    az intézmény igazgatója 
Határidı:   2009. augusztus 1.  
 
 
 
81/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel felhívja a Györffy István 
Középiskolai Kollégium és a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium 
intézményvezetıjét, hogy készítsék el a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola 
és Kollégium pedagógiai programját és azt jóváhagyás céljából 2009. április 30-ig nyújtsák be 
a fenntartónak. 

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Somogyiné Lakatos Andrea igazgató 
    Tarsoly Andor igazgató 
Határidı:   2009. április 30.  
 
 
 
82/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító 
okiratának hatályos szövegét 2009. augusztus 1. napjától a következık szerint állapítja meg: 
 
 
 
Az intézmény neve: 
 
 

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, 
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 

Az intézmény rövid neve: Bocskai István Középiskola és Kollégium 
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Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2.  
 

OM azonosítója: 
 

031196  

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

Közoktatási feladatok 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. 
évfolyamon) 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. 
évfolyam) 

853131 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam 
 

Alaptevékenysége 
(feladatai): 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
853114 Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. 

évfolyamon) 
- egyéb szolgáltatások: rendészeti pályákra 

elıkészítı képzés 
- kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció 
- mezıgazdaság 

853131 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. 
évfolyam) 
- építészet 
- informatika 
- mezıgazdaság 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon  
- számítógép-szerelı, -karbantartó (OKJ szám: 33 

523 01 1000 00 00) 
- kertész (zöldségtermesztı elágazás) (OKJ szám: 31 

622 01 0010 31 04) 
- dísznövénykertész (OKJ szám: 33 622 01 1000 00 

00) 
- burkoló (OKJ szám: 33 582 03 1000 00 00) 
- festı, mázoló és tapétázó (OKJ szám: 33 582 04 

1000 00 00) 
- informatikai rendszergazda (informatikai 

hálózattelepítı és -üzemeltetı elágazás) (OKJ 
szám: 54 481 03 0010 54 01) 

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

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

00 00) 
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- parképítı és -fenntartó techhnikus (OKJ szám: 54 
622 01 0000 00 00) 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
- számítógép-szerelı, -karbantartó (OKJ szám: 33 

523 01 1000 00 00) 
- kertész (zöldségtermesztı elágazás) (OKJ szám: 31 

622 01 0010 31 04) 
- dísznövénykertész (OKJ szám: 33 622 01 1000 00 

00) 
- burkoló (OKJ szám: 33 582 03 1000 00 00) 
- festı, mázoló és tapétázó (OKJ szám: 33 582 04 

1000 00 00) 
- informatikai rendszergazda (informatikai 

hálózattelepítı és -üzemeltetı elágazás) (OKJ 
szám: 54 481 03 0010 54 01) 

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

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

00 00) 
- parképítı és -fenntartó techhnikus (OKJ szám: 54 

622 01 0000 00 00) 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855921 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység  
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
 

Kiegészítı tevékenysége:  559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

Alapító neve, címe: Biharkeresztes Város Önkormányzata 
4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 
 

Alapítói jogokkal 
rendelkezı szerv neve:  
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 

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. 

A 2008. évi CV. törvény 
15-16. § és 18. § szerinti 
besorolása 
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan mőködı részjogkörő 
közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 
látja el. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezésének rendje: 

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

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  
 

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

Kisegítı tevékenység:  
 

Az intézmény kisegítı tevékenységet nem folytat. 

Vállalkozási tevékenység: 
 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Telephelye: 4110 Biharkeresztes, Táncsics u. 34. 
 

 
Típusa: 
 

 
Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási intézmény 
Intézményegységek: 
1. Gimnázium 
- felnıttoktatási tagozat 
2. Szakközépiskola 
3. Szakiskola 
4. Kollégium  
 

 
Az intézménybe felvehetı 
maximális tanulólétszám: 

 
- gimnázium: 195 fı 
felnıttoktatási tagozat: 50 fı 
- szakközépiskola: 35 fı 
- szakiskola: 115 fı 
- kollégium: 90 fı 
 

Évfolyamok száma: Gimnázium: 4 évfolyam 
Szakközépiskola: 4 évfolyam + 2 szakképzési évfolyam 
Szakiskola: 4 és 5 évfolyam 
 

A kötelezı felvételt 
biztosító szakiskola 
felvételi körzete: 

Ártánd, Bedı, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Komádi, 
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezıpeterd, 
Mezısas, Nagykereki, Told. 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 

- 4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2. hrsz.: 204 - intézmény 
- 4110 Biharkeresztes, Táncsics u. 34. hrsz.: 506 – intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

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

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

 
 
2. A közgyőlés ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 186/2008. (VI. 20.) MÖK 
határozatát.  

 
 
 

Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
 Szabó András, igazgató 
Határidı: 2009. augusztus 1. 
 
 
 
83/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 
közoktatási törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2009. július 1-jei hatállyal 
jóváhagyja a debreceni Györffy István Középiskolai Kollégium - a határozat mellékletét 
képezı - módosított pedagógiai programját. 

 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    Tarsoly Andor, igazgató 
Határidı: 2009. április 3. 
 
(A határozat melléklete az ÖH: 68-3/2009. iktatószámon található.) 
 
 
 
84/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés egyes vezetıi 
megbízásokat érintı döntésekre” címő elıterjesztéshez kapcsolódó 6 határozati javaslatról 
egyben szavaz. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
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85/2009. (III. 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 (a továbbiakban: Kjt.) 23. §- 
ában, valamint annak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló, módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján megállapítja, hogy Bíró Istvánnak, a Hajdúsági Lakásotthonok igazgató 
feladatkörének ellátására szóló magasabb vezetıi megbízása 2009. január 1. napjával 
határozatlan idejő magasabb vezetıi munkakörbe szóló kinevezéssé alakult át, és illetményét 
a Kjt. módosításáról szóló 2008. évi LXI. törvény 41. § (7) bekezdése, a Kjt. 66/A. §-a, 
valamint 3. számú melléklete alapján 2009. január 1. napi hatállyal állapítja meg. 
 
 
A közgyőlés megbízza elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 1. 
 
 
 
86/2009. (III. 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 (a továbbiakban: Kjt.) 23. §- 
ában, valamint annak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló, módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján megállapítja, hogy Erdei Sándornak, a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgató feladatkörének ellátására szóló magasabb vezetıi 
megbízása 2009. január 1. napjával határozatlan idejő magasabb vezetıi munkakörbe szóló 
kinevezéssé alakult át, és illetményét a Kjt. módosításáról szóló 2008. évi LXI. törvény 41. § 
(7) bekezdése, a Kjt. 66/A. §-a, valamint 3. számú melléklete alapján 2009. január 1. napi 
hatállyal állapítja meg. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 1. 
 
 
 
87/2009. (III. 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 (a továbbiakban: Kjt.) 23. §- 
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ában, valamint annak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló, módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján megállapítja, hogy Fodor Istvánnak, az Arany János Gyermekotthon 
igazgató feladatkörének ellátására szóló magasabb vezetıi megbízása 2009. január 1. napjával 
határozatlan idejő magasabb vezetıi munkakörbe szóló kinevezéssé alakult át, és illetményét 
a Kjt. módosításáról szóló 2008. évi LXI. törvény 41. § (7) bekezdése, a Kjt. 66/A. §-a, 
valamint 3. számú melléklete alapján 2009. január 1. napi hatállyal állapítja meg. 
 
 
A közgyőlés megbízza elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 1. 
 
 
 
88/2009. (III. 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 (a továbbiakban: Kjt.) 23. §- 
ában, valamint annak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló, módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján megállapítja, hogy Hidvégi Lászlónak, a Komádi Gyermekotthon igazgató 
feladatkörének ellátására szóló magasabb vezetıi megbízása 2009. január 1. napjával 
határozatlan idejő magasabb vezetıi munkakörbe szóló kinevezéssé alakult át, és illetményét 
a Kjt. módosításáról szóló 2008. évi LXI. törvény 41. § (7) bekezdése, a Kjt. 66/A. §-a, 
valamint 3. számú melléklete alapján 2009. január 1. napi hatállyal állapítja meg. 
 
 
A közgyőlés megbízza elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 1. 
 
 
 
 
89/2009. (III. 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 (a továbbiakban: Kjt.) 23. §- 
ában, valamint annak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló, módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján megállapítja, hogy Papp Annának, az Éltes Mátyás Általános és Speciális 
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Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgató feladatkörének ellátására szóló magasabb 
vezetıi megbízása 2009. január 1. napjával határozatlan idejő magasabb vezetıi munkakörbe 
szóló kinevezéssé alakult át, és illetményét a Kjt. módosításáról szóló 2008. évi LXI. törvény 
41. § (7) bekezdése, a Kjt. 66/A. §-a, valamint 3. számú melléklete alapján 2009. január 1. 
napi hatállyal állapítja meg. 
 
 
A közgyőlés megbízza elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 1. 
 
 
 
90/2009. (III. 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 (a továbbiakban: Kjt.) 23. §- 
ában, valamint annak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló, módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. § (3) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján megállapítja, hogy Tóth Jánosnénak, a Dr. Molnár István Óvoda, Általános 
és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgató feladatkörének ellátására 
szóló magasabb vezetıi megbízása 2009. január 1. napjával határozatlan idejő magasabb 
vezetıi munkakörbe szóló kinevezéssé alakult át, és illetményét a Kjt. módosításáról szóló 
2008. évi LXI. törvény 41. § (7) bekezdése, a Kjt. 66/A. §-a, valamint 3. számú melléklete 
alapján 2009. január 1. napi hatállyal állapítja meg. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételével. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 1. 
 
 
 
91/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés a megyei közoktatási 
fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására” címő elıterjesztéshez kapcsolódó 11 
határozati javaslatról egyben szavaz. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
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92/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Sárrétudvari 
Nagyközség Önkormányzatának az intézményfenntartói közoktatási és esélyegyenlıségi 
intézkedési tervérıl (a továbbiakban: közoktatási intézkedési terv) a következı szakvéleményt 
alakítja ki: 
 
A közoktatási intézkedési terv tartalmazza a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdésében elıírt 
kötelezı tartalmi elemeket, az önkormányzat által ellátott közoktatási feladatokat, az 
intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatban 2004. óta tett 
intézkedések értékelését, továbbá a települési közoktatási feladatellátás megvalósítandó 
fejlesztési célkitőzéseit és feladatait. 
 
A közoktatási intézkedési tervben meghatározott, az önkormányzati közoktatási 
intézményhálózat mőködtetésével és fejlesztésével, illetve a közoktatási szolgáltatások 
biztosításával összefüggı célok és feladatok összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 
2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervével. 
 
A közoktatási intézkedési terv esélyegyenlıségi intézkedési feladatait meghatározó részében 
megjelölt célok és feladatok jól szolgálják az önkormányzat kötelezı közoktatási feladat-
ellátási kötelezettségeinek teljesítését, a közoktatási szakmai tevékenység fejlesztését és 
elısegítik az intézményrendszer hatékony mőködését.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 

 
 
 
93/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának a közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési 
tervérıl (a továbbiakban: közoktatási intézkedési terv) a következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
A közoktatási intézkedési terv tartalmazza a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdésében elıírt 
kötelezı tartalmi elemeket. Részletesen elemzi az önkormányzat által ellátott közoktatási 
feladatokat, a kötelezı alapfeladatok ellátásán túl – a térség ellátása érdekében – önként 
vállalt közoktatási szolgáltatásokat és azok feltételrendszerét, továbbá meghatározza az 
intézményrendszer mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggı 
középtávú fejlesztési célkitőzéseket és feladatokat. 
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A fejlesztési célkitőzések és feladatok összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig 
szóló közoktatási fejlesztési tervével, elısegítik a közoktatási intézményhálózat mőködési 
feltételrendszere, a közoktatási szolgáltatások, valamint a szakmai tevékenység minıségének 
fejlesztését, hozzájárulnak a térségi közoktatási ellátás biztosításához. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
94/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszacsege Város 
Önkormányzatának a fenntartásában mőködı Általános Mővelıdési Központ (a 
továbbiakban: ÁMK) átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a 
következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának tervezett intézkedése a fenntartásában mőködı ÁMK 
átszervezésére szakmai és költséghatékonysági okok miatt indokolt. 
A tervezett átszervezés során az ÁMK szervezeti keretein belül két nem közoktatási feladatot 
ellátó intézményegység (városi könyvtár, mővelıdési ház) egy intézményegységbe történı 
összeolvadására kerül sor, a tervezett intézkedés nem érinti az ÁMK közoktatási 
intézményegységét, az általános iskolát. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített független közoktatási 
szakértıi vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedés végrehajtása esetén a közoktatási 
szolgáltatások az általános iskolai intézményegységben továbbra is megfelelı színvonalon 
biztosíthatók, azok igénybevétele a tanulóknak és szüleiknek nem jelent aránytalan terhet. 
A megyei közoktatási fejlesztési terv célkitőzései között szerepel a közös igazgatású 
közoktatási intézmények mőködtetésének támogatása. Tiszacsege Város Önkormányzatának 
az ÁMK átszervezésére vonatkozó tervezett intézkedése a közoktatási feladatellátás 
teljesítését nem befolyásolja, ugyanakkor az ÁMK költséghatékonyabban mőködtethetı, az 
intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervvel. 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
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95/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva Hajdúhadház 
Város Önkormányzatának a fenntartásában mőködı Dr. Földi János Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: intézmény) Szabó Gábor úti feladat-
ellátási helyének (a továbbiakban: feladat-ellátási hely) megszüntetése miatti átszervezésével 
kapcsolatban tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Pfv.IV.20.936/2008/4. számú - Hajdúhadház 
Önkormányzatát, mint iskolafenntartót elmarasztaló - ítéletében megállapította, hogy az 
intézmény székhelyén mőködı épülettıl  (a továbbiakban: székhely) különálló feladat-ellátási 
helyen oktatott, 100 %-os arányban a cigány etnikumhoz tartozó tanulók lényegesen 
kedvezıtlenebb feltételek között tanulnak, mint a székhelyen elhelyezett, 22 %-ban cigány 
etnikumhoz tartozó tanulók. Az ítéletben foglaltak alapján megvalósul a feladat-ellátási 
helyen tanulókkal szemben a hátrányos megkülönböztetés és a jogellenes elkülönítés. 
Hajdúhadház Város Önkormányzata a jogellenes helyzetet a feladat-ellátási hely 
megszüntetésével kívánja orvosolni. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi 
véleményben a szakértı elemezte a székhelyen, illetve a feladat-ellátási helyen oktatott 
tanulócsoportok (összesen 36 tanulócsoport) jelenlegi, 2008/2009. tanévi létszámát, illetve a 
2009/2010. tanévben - a feladat-ellátási hely megszüntetése esetén - a székhelyen várhatóan 
elhelyezendı tanulólétszámot évfolyamonkénti bontásban. 
A szakértıi véleményben foglaltak szerint a 2009/2010. tanévben - a feladat-ellátási hely 
megszüntetése esetén - a tanulóknak a székhelyen történı elhelyezése a jelenleginél kevesebb, 
33 tanulócsoport kialakításával lehetséges, továbbá megállapította, hogy a székhelyen az 
oktatásszervezés során a tantermeken kívül a két tornaterem, az informatika és technika terem 
is számításba vehetı a 33 tanulócsoport tanóráinak megtartásához biztosított helyiségként. 
A szakértıi véleményben foglaltak szerint az évfolyamonkénti várható tanulólétszámok 
ismeretében a 2009/2010. tanévben tanulócsoport-összevonás lehetséges a 4. és az 5. 
évfolyamon. A 4. évfolyamon a tanulócsoportok oly módon alakíthatók ki, hogy a közoktatási 
törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális osztálylétszám (26 fı/osztály) 
túllépése miatt a fenntartónak az Oktatási Hivataltól engedélyt kell kérnie legalább egy, a 
maximális tanulólétszámnál magasabb létszámú tanulócsoport indításához. A kérelem 
benyújtásához csatolni kell a szülıi szervezet, a diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértı 
nyilatkozatát.  
A 2008/2009. tanévben 8. évfolyamon végzı 109 tanuló 4 tanulócsoportja helyett a 
2009/2010. tanévben várhatóan 3 tanulócsoport indítása szükséges. 
 
A közoktatási szakértıi véleményben foglaltak szerint a feladat-ellátási hely megszüntetésével 
összefüggésben a 2008/2009. évben a feladat-ellátási helyen oktatott tanulók oktatásának a 
2009/2010. évben a székhelyen történı biztosításához, a feladatok ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek adottak, illetve megteremthetık. Az átszervezéssel a feladat-
ellátási helyen tanulók számára a feltételek javulnak a tornaterem használatával. 
A szakértıi vélemény szerint az átszervezés a tanulóknak és szüleiknek aránytalanul nagy 
terhet nem jelent, mivel minden tanuló elhelyezése biztosított, és a szolgáltatásról az 
intézmény megfelelı színvonalon tud gondoskodni. 
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A szakértıi vélemény tartalmazza, hogy amennyiben a tanulócsoport összevonások nem 
valósulnak meg, akkor a feladat-ellátási helyen jelenleg oktatott tanulócsoportok tanulói a 
székhelyen nem helyezhetık el. 
 
Az intézmény nevelıtestülete és a szülıi közössége – a közoktatási törvény 102. § (3) 
bekezdésében elıírt véleményezési eljárásának keretében – nem támogatta az átszervezést, 
többek között arra hivatkozva, hogy a székhelyen kialakítandó nagyobb létszámú 
tanulócsoportokban a súlyos tanulási nehézséggel küzdı tanulók fejlesztése nem lehetséges, 
számukra továbbra is a kis létszámú csoportokban történı oktatást tartják indokoltnak, 
továbbá szerintük a székhelyen nincsenek meg a feltételek nagyobb tanulólétszám 
fogadásához. Véleményük szerint az oktatási feltételek biztosításához szükség van továbbra is 
a feladat-ellátási helyre, hiszen a székhely megítélésük szerint tanterem-hiánnyal küzd. 
 
A megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltak szerint az átszervezések esetében szükséges 
a gazdaságos intézménymőködtetés szempontjai mellett a szakmai elıírások és 
követelmények érvényesítését is biztosítani. Az átszervezés akkor támogatható, ha 
eredményeként a közoktatási feladatok ellátása a nevelés-oktatás minıségének megtartásával, 
a jogszabályi elıírások szerinti szükséges feltételek rendelkezésre állása mellett 
költséghatékonyabban biztosítható. A nevelési-oktatási közszolgáltatás megszervezésekor 
figyelemmel kell lenni az oktatási esélyegyenlıtlenség mérséklésére a szolgáltatások, illetve 
az oktatási feltételek biztosítása terén. 
 
Figyelembe véve a független közoktatási szakértı véleményét, Hajdúhadház Város 
Önkormányzatának a feladat-ellátási hely megszüntetésére vonatkozó tervezett intézkedése a 
megyei közoktatási fejlesztési tervben foglalt, átszervezésekre vonatkozó célkitőzésekkel 
összhangban van, amennyiben a szakértıi véleményben részletezettek szerint kerül 
kialakításra a székhelyen a tanulócsoportok száma és létszáma, és elhelyezésük 
feltételrendszere, továbbá a feladat-ellátási helyrıl a székhely tanulócsoportjaiba áthelyezésre 
kerülı tanulók számára biztosított lesz felmenı rendszerben az alkalmazott tanterv szerinti 
oktatás.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
96/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Debrecen Önkormányzata) fenntartásában mőködı egyes közoktatási intézmények alapító 
okiratának módosításával összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki: 
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1. Egyes intézmények székhelyének, telephelyeinek, illetve a feladatellátást szolgáló vagyon 
körének módosítása a közoktatási feladatok hatékonyabb ellátását szolgálja, így Debrecen 
Önkormányzatának ezzel összefüggésben tervezett alapító okiratok módosítására vonatkozó 
intézkedései összhangban vannak a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal: 
 
− A Gönczy Pál Általános Iskola alapító okiratában a feladatellátást szolgáló vagyon 

körének kiegészítése a 0142/142 hrsz-ú, szántó mővelési ágú ingatlannal az intézmény 
ökofarmjával kapcsolatos feladatellátáshoz. 

− A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alapító okiratából a 
feladatellátáshoz nem szükséges Debrecen, Csonka u. 3. sz. alatti telephely törlése és 
kivétele a feladatellátást szolgáló vagyoni körbıl. 

− A Benedek Elek Általános Iskola alapító okiratából a Debrecen, Faraktár u. 74. sz. alatti 
telephely törlése és kivétele a feladatellátást szolgáló vagyoni körbıl, mivel a telephelyen 
tanuló kis létszámú tanulócsoportok oktatása a 2009/2010. tanévtıl kezdıdıen integráltan 
az intézmény székhelyén történik. 

− A Városi Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratából a Debrecen, Mester u. 22. sz. alatti 
telephely törlése, illetve az alapító okiratnak Debrecen, Faraktár u. 65. sz. alatti 
telephellyel történı kiegészítése, a feladatellátást szolgáló vagyoni kör eszerinti 
módosítása az építményi és a tárgyi feltételek fejlesztése érdekében.  
 
 

2. Debrecen Önkormányzata és a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás az 
általuk megkötött megállapodás módosítását tervezi a pedagógiai szakszolgálati feladatok 
ellátásának módosítására vonatkozóan, mivel a korai fejlesztés és gondozás, valamint a 
fejlesztı felkészítés pedagógiai szakszolgálati feladatokat a kistérségben az elmúlt évben 
jelentkezett és a jövıben várható igények száma, valamint az érintett szülık választása alapján 
nem indokolt kistérségi feladatellátás keretében biztosítani. A jelentkezı igényeknek a 
Debrecen Önkormányzatának fenntartásában mőködı Ibolya utcai Rehabilitációs Intézet 
eleget tud tenni a személyi és tárgyi feltételek tekintetében egyaránt. A megállapodás tervezett 
módosítása esetén szükséges a Városi Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása 
is, mivel a megállapodás alapján az intézmény feladata a két nevezett szakszolgálati ellátás 
biztosítása a kistérségben. 
 
 
A tervezett intézkedések, a megállapodás, illetve a Városi Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okiratának módosítása megfelel a megyei közoktatási fejlesztési tervben a pedagógiai 
szakszolgálati ellátásra vonatkozó követelményeknek: az állapotuk, személyes adottságuk 
miatt korai fejlesztésben és gondozásban, illetve fejlesztı felkészítésben részesítendı 
gyermekek számára az ellátás a lakóhelyükön, illetve lakóhelyükhöz közel, igény szerint 
biztosítható az Ibolya utcai Rehabilitációs Intézetben. 
 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a tervezett fenntartói intézkedések jogszerőek, megvalósításuk támogatandó. 
A szakértıi vélemény szerint az intézkedések végrehajtása esetén az érintett intézményekben 
a közoktatási szolgáltatások továbbra is megfelelı színvonalon biztosíthatók, a gyermekekre, 
a tanulókra, illetve szüleikre aránytalan teher nem hárul. 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 

 
 
 
97/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Debrecen Önkormányzata) fenntartásában 
mőködı Balásházy János Mezıgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola (a továbbiakban: 
Iskola) fenntartói jogának a Debreceni Egyetem részére (a továbbiakban: Egyetem) történı 
átadásával összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl a következı szakvéleményt alakítja 
ki: 
 
Az Egyetem – a szenátus 2009. márciusi határozata alapján - át kívánja venni Debrecen 
Önkormányzatától az Iskola fenntartói jogát, és az intézményt változatlan néven gyakorló 
iskolaként kívánja mőködtetni. 
Debrecen Önkormányzatának Közgyőlése kinyilvánította azon szándékát, hogy az Iskola 
fenntartói jogát át kívánja adni az Egyetemnek. 
A fenntartói jog átadása 30 évre, az Iskola jogutódlással történı megszüntetésével történik. 
Az átadás-átvételre vonatkozó megállapodás alapján az átszervezést követıen is folyamatos 
lesz a középiskolai nevelés-oktatás, szakképzés biztosítása. 
 
A közoktatási törvény 88. § (7) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a közoktatási szolgáltatások az érintett tanulók számára továbbra is 
megfelelı színvonalon biztosíthatók, azok igénybevétele a tanulóknak és szüleiknek nem 
jelent aránytalan terhet. 
 
A megyei közoktatási fejlesztési terv tartalmazza, hogy a megyei közoktatási 
intézményhálózat értékes és meghatározó részei a felsıoktatási intézmények fenntartásában 
mőködı nevelési-oktatási intézmények, melyek a megye pedagógus utánpótlásának 
biztosításában, a továbbképzésben kiemelkedı szerepet töltenek be, és magas színvonalú 
nevelı-oktató munkával hozzájárulnak a megyei közoktatási szolgáltatások minıségi 
biztosításához is.  
A fejlesztési tervben foglaltak szerint támogatandó a pedagógusképzés és továbbképzés 
feladataiban közremőködı közoktatási intézmények fejlesztése, az iskolák és a felsıoktatási 
intézmények kapcsolatának erısítése. 
Az Iskola gyakorló iskolaként történı mőködtetése a 2009/2010. tanévtıl és a fenntartói jog 
átadása a pedagógusképzés fejlesztését szolgálja, továbbá a Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centruma az Iskola mezıgazdasági szakmacsoportos képzéséhez nyújt 
segítséget a személyi, az építményi, a tárgyi és a szakmai feltételek biztosításával. 
 
Mindezek alapján Debrecen Önkormányzatának tervezett intézkedése összhangban van a 
megyei közoktatási fejlesztési tervben meghatározott célkitőzésekkel és feladatokkal. 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
98/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: 
Társulás) fenntartásában mőködı közoktatási intézmények alapító okiratának módosításával 
összefüggı tervezett fenntartói intézkedésrıl a következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
A Társulás fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmények, a Bányai Júlia Általános 
Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola), illetve a Szabó 
Kálmán Utcai Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) alapító okiratainak módosítása indokolt az 
intézmények alaptevékenységének bıvülése, a felvehetı maximális létszám növelése és az 
alapító okiratok adatainak pontosítása miatt. 
 
Az Iskola – mikepércsi iskolai tagintézménye – alaptevékenysége kiegészül a halmozottan 
hátrányos helyzető tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése elnevezéső 
feladattal, az Óvoda – mikepércsi óvodai tagintézménye – alaptevékenysége az integrációs és 
képesség-kibontakoztató felkészítés, óvodai fejlesztı program szervezése elnevezéső 
feladattal bıvül. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a tervezett fenntartói intézkedések végrehajtása esetén az Iskolában és az 
Óvodában a nevelı és oktató munka továbbra is megfelelı színvonalon folytatható, annak 
igénybevétele a gyermekek, a tanulók, illetve a szüleik számára nem jelent aránytalan terhet. 
 
A megyei közoktatási fejlesztési terv fejlesztési célkitőzései és feladatai között szerepel, hogy 
az óvodai nevelés során kiemelt figyelmet kell fordítani a szocializációs, az esélynövelı, a 
hátránykompenzáló, a személyiségfejlesztı funkciók erısítésére, továbbá az általános 
iskolákban a hátrányos helyzető tanulók növekvı száma miatt indokolt a képesség-
kibontakoztató és az integrációs felkészítı program minél teljesebb körő alkalmazása a 
hátránykompenzáció érdekében. 
 
Az Iskola alapító okiratában az alapfokú mővészetoktatási intézményegység által ellátott 
feladatokra vonatkozó adatok módosítására a jogszabályi elıírásoknak való megfelelıség 
érdekében kerül sor. Az Óvoda felvehetı maximális gyermeklétszámának, a feladatellátást 
szolgáló vagyon körének, illetve telephelye címének módosítása a tényleges mőködésnek 
megfelelıen történik. 
 
Mindezek alapján a Társulás tervezett intézkedései összhangban vannak a megyei közoktatási 
fejlesztési tervben meghatározott célkitőzésekkel és fejlesztési feladatokkal. 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
99/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva Derecske és Környéke Általános Iskolai és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításával összefüggı tervezett fenntartói 
intézkedésérıl a következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
A Társulás fenntartásában mőködı nevelési-oktatási intézmény, a Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) alapító okiratának 
kiegészítése a halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató 
felkészítése elnevezéső feladattal indokolt, mivel az Iskola a konyári tagintézményében a 
hátrányos helyzető tanulók létszámára tekintettel mőködtetni kívánja az integrációs és 
képesség-kibontakoztató felkészítés pedagógiai rendszerét. A tervezett intézkedés 
következtében a konyári tagintézményben osztályösszevonásra kerül sor a 2009/2010. 
tanévben. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a tervezett fenntartói intézkedés végrehajtása esetén az Iskolában a nevelı és 
oktató munka továbbra is megfelelı színvonalon folytatható, annak igénybevétele a 
gyermekek, a tanulók, illetve a szüleik számára nem jelent aránytalan terhet. 
 
A megyei közoktatási fejlesztési terv fejlesztési célkitőzései és feladatai között szerepel, hogy 
az általános iskolákban a hátrányos helyzető tanulók növekvı száma miatt indokolt a 
képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítı program minél teljesebb körő 
alkalmazása a hátránykompenzáció érdekében. 
 
A Társulás tervezett intézkedése összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben 
meghatározott célkitőzésekkel és fejlesztési feladatokkal, amennyiben a feladatbıvítés által 
érintett osztályok összevonása után kialakításra kerülı osztály létszáma a közoktatási törvény 
3. sz. mellékletében elıírtak figyelembe vételével kerül megállapításra. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
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100/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Görbeháza, 
Tiszagyulaháza és Újtikos Önkormányzata által létesített intézményfenntartó társulás 
keretében mőködtetni kívánt közoktatási intézmény alapításával összefüggı tervezett 
intézkedésrıl a következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
A megyei közoktatási fejlesztési terv támogatja az óvodai nevelés, az általános iskolai 
nevelés-oktatás intézményfenntartó társulás keretében történı ellátását – a gyermekek és a 
tanulók számára az életesélyeket jobban megalapozó – közoktatási szolgáltatások biztosítása, 
valamint a feladatellátás költséghatékonyabb teljesítése érdekében. A fejlesztési terv alapján a 
gazdaságos mőködtetés érdekében az intézményátszervezés szakmailag akkor indokolt és 
célszerő, ha az a szakmai színvonal megtartásával, illetve fejlesztésével történik. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi 
vélemény szerint az átszervezés által érintett nevelési-oktatási intézmények (a görbeházi 
Széchenyi István Általános Iskola, a görbeházi Gólyafészek Óvoda és Bölcsıde, valamint az 
Újtikos-Tiszagyulaháza Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda) összevonásával 
létrejövı új intézményben a közoktatási szolgáltatások és a jogelıd intézmény által ellátott 
nem közoktatási szolgáltatás (bölcsıdei ellátás) továbbra is megfelelı színvonalon 
biztosítható, a tervezett átszervezés valamennyi szülı, gyermek, tanuló számára aránytalan 
teher nélkül megvalósítható.  
 
Mindezek alapján a görbeházi, a tiszagyulaházi és az újtikosi önkormányzat – a közoktatási 
feladatellátás intézményfenntartó társulás által mőködtetett intézmény keretében történı 
biztosítására vonatkozó - tervezett intézkedései összhangban vannak a megyei közoktatási 
fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
101/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló, módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hajdúhadház Város 
Önkormányzata által fenntartott Bocskai István Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola 
átszervezésével összefüggı tervezett intézkedésrıl a következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
A hajdúhadházi Református Egyházközség közoktatási intézményalapító szándékát támogatva 
és a szülıi igényeket figyelembe véve az önkormányzat és az egyház közötti tárgyalások 
eredményeként Hajdúhadház Önkormányzata a fenntartásában mőködı Bocskai István Két 
Tanítási Nyelvő Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) Kossuth utcai telephelyének 
bérbeadását tervezi a megalapítandó egyházi fenntartású általános iskola székhelye számára. 
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A tervezett intézkedés az Iskola átszervezését igényli: a Kossuth utcai telephely 
megszüntetését és a telephely törlését a feladatellátást szolgáló vagyon körébıl, továbbá a 
telephelyen oktatott azon tanulók elhelyezését az önkormányzati fenntartású általános iskolák 
feladat-ellátási helyein, akiknek a szülei nem kívánják gyermekeiket egyházi fenntartású 
iskolába járatni. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi 
vélemény szerint – figyelembe véve az egyházi szándékfelmérés alapján a református 
általános iskolába jelentkezı tanulók számát, továbbá az egyházi iskolában a 2009/2010. 
tanévben felmenı rendszerben indítani tervezett hat tanulócsoportot –az átszervezés a 
tanulóknak és szüleiknek aránytalan nagy terhet nem jelent, mivel a világnézetileg 
elkötelezett oktatást nem igénylı tanulók a közoktatási törvény osztály-, csoportlétszámokra 
vonatkozó rendelkezéseinek megtartásával áthelyezhetık az önkormányzati fenntartású 
iskolákba. A kötelezı általános iskolai oktatási feladat ellátásáról a fenntartó továbbra is 
megfelelı színvonalon gondoskodik. 
 
A megyei közoktatási fejlesztési terv támogatja a közoktatási feladatok ellátásában a 
fenntartói pluralitást, a közoktatási szolgáltatások biztosításában számít az egyházi, állami és 
más intézményfenntartók szakszerő közremőködésére, részvételére. Támogatja, hogy a szülık 
a vallási és világnézeti meggyızıdésüknek megfelelı nevelési-oktatási intézménybe 
járathassák gyermekeiket. Hajdúhadház Város Önkormányzatának tervezett intézkedése az 
Iskola Kossuth utcai telephelyének átengedése érdekében református egyházi általános iskola 
mőködtetése céljából, összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervvel. 
 
Figyelembe véve a független közoktatási szakértı véleményét, a tervezett intézkedés jogszerő 
végrehajtása érdekében az elıkészítés során biztosítani szükséges, hogy a telephelyrıl a 
világnézetileg elkötelezett oktatást nem igénylı tanulók a közoktatási törvény osztály-, 
csoportlétszámokra vonatkozó rendelkezései, valamint a halmozottan hátrányos helyzető 
tanulók elhelyezésével kapcsolatos jogszabályi követelmények megtartásával kerüljenek 
áthelyezésre az önkormányzati fenntartású iskolákba, továbbá az áthelyezésre kerülı tanulók 
számára biztosított legyen felmenı rendszerben az alkalmazott tanterv szerinti oktatás.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
102/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési 
tervével (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) kapcsolatban a következı 
szakvéleményt alakítja ki: 
 
Az önkormányzati intézkedési terv a közoktatási törvény 85. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelıen tartalmazza a jogszabály által elıírt tartalmi elemeket, Hajdúsámson Város 
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Önkormányzata által ellátott kötelezı (óvodai és általános iskolai ellátás) és önként vállalt 
(alapfokú mővészetoktatás) közoktatási szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat. Tartalmazza 
továbbá a hajdúsámsoni közoktatási feladatellátás 2009. évtıl megvalósítandó fejlesztési 
célkitőzéseit és feladatait, valamint a kistérségi együttmőködési célok és feladatok 
meghatározását. 
 
A hajdúsámsoni közoktatási intézkedési tervben meghatározott, az önkormányzati közoktatási 
intézményhálózat mőködtetésével és fejlesztésével, illetve a közoktatási szolgáltatások 
biztosításával összefüggı célok és feladatok összhangban vannak Hajdú-Bihar megye 
2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltakkal. 
 
A megjelölt célok és feladatok elısegítik Hajdúsámson Város Önkormányzata kötelezı 
közoktatási feladat-ellátási kötelezettségeinek teljesítését, a közoktatási szakmai tevékenység 
fejlesztését és az intézményrendszer szakszerő mőködését. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
103/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2009. évi költségvetésében 
meghatározott energiahatékonysági intézkedések végrehajtásához az önkormányzati 
fenntartású intézményeknél a vizesblokkok és a világítástechnikai blokkok egyes elemeinek 
energiatakarékossági szempontok szerinti cseréjéhez az önkormányzat 2009. évi költségvetése 
induló beruházások kerete terhére a következık szerint biztosít forrást: 
 
 

- Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: 1 545 000 Ft 
- Hajdúnánási Lakásotthonok: 1 105 000 Ft 
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi 

Lakásotthonai: 
1 545 000 Ft 

- Komádi Gyermekotthon: 1 425 000 Ft 
- Arany János Gyermekotthon: 128 000 Ft 
- Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon: 
1 890 000 Ft 

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

1 880 000 Ft 

- Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézet: 

630 000 Ft 

- Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium: 2 550 000 Ft 
- Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium: 2 400 000 Ft 
- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium: 2 960 000 Ft 
- Györffy István Középiskolai Kollégium: 1 545 000 Ft 
- Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága: 2 800 000 Ft 
- Hajdú-Bihar Megyei Levéltár: 760 000 Ft 
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- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága: 

1 550 000 Ft 

  
Összesen 24 713 000 Ft. 
 
2. A közgyőlés egyetért azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat intézményeinek 
feladatellátását szolgáló épületekre vonatkozóan energetikai felülvizsgálatra kerüljön sor a 
következı területeken: alkalmazott mőszaki megoldások, szigetelések, nyílászárók, 
elektronikus berendezések vizsgálata. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásáért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    intézményvezetık 
Határidı:   2009. május 31., beruházásra 

2009. augusztus 31., energetikai felülvizsgálatra 
 
 
 
104/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért 3 db 9 személyes és 3 db  
5 személyes gépkocsi beszerzésével, amelyeknek a várható beszerzési ára 36 000 ezer Ft.  
A beszerzés fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 
2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendeletének induló új beruházások kerete, a következık szerinti 
megosztásban: 
 
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala   2 db 5 személyes szgk. 
- Bocskai István Gimnázium, Szakképzı 

Iskola és Kollégium      1 db 9 személyes szgk. 
- Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális  
- Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon   1 db 9 személyes szgk. 
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági 

Szolgáltató Fıigazgatósága     1 db 5 személyes szgk. 
         1 db 9 személyes szgk. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az elıirányzat módosításnak a 2009. évi költségvetési 
rendeletében történı átvezetésérıl és a további szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
Végrehajtásáért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
Határidı:   2009. május 31., új gépjármővek beszerzése 
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105/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – a globális felmelegedés elleni összefogás 
fontosságára tekintettel - csatlakozik a „FÖLD ÓRÁJA” elnevezéső klímavédelmi akcióhoz. 
Ennek érdekében felkéri a megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények 
vezetıit, hogy 2009. március 28-án, szombaton este 20:30-tól kezdve a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat intézményeiben egy órára kapcsolják ki a köz-, vagyon-, és a 
közlekedésbiztonság szempontjából nélkülözhetı fényeket. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmények vezetıit a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásáért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 28. 
 
 
 
106/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
és Mővelıdési Központ által a Magyar Mővelıdési Intézethez a helyi önkormányzatok 
könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatására benyújtott pályázathoz a 
következık szerint biztosít támogatást:  
 
Pályázat összköltsége: 900 000 Ft 
Pályázati támogatás:  720 000 Ft 
Biztosítandó saját erı: 180 000 Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendelet 
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
107/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága által Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégium 1849-es évforduló 
kiemelt történelmi eseményeinek, emlékeinek bemutatására kiírt meghívásos pályázathoz a 
következık szerint biztosít támogatást:  
 
Pályázat összköltsége: 11 321 617 Ft 
Pályázati támogatás:    8 821 617 Ft 
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Egyéb támogatás:       1 500 000 Ft 
Biztosítandó saját erı:   1 000 000 Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendelet 
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. március 27. 
 
 
 
108/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok és a többcélú 
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 
feltételeirıl szóló 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 
a 303/2008. (XI. 28.) MÖK határozat alapján: 

− a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, 
− a Györffy István Középiskolai Kollégium, 
− a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, 
− a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 

Gyermekotthon, 
− az Arany János Gyermekotthon, 
− a Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, 
− a Hajdúsági Lakásotthonok, 
− az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
− a Komádi Gyermekotthon vonatkozásában, 

a 304/2008. (XI. 28.) MÖK határozat alapján: 
− a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, 
− a Györffy István Középiskolai Kollégium, 
− a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium, 
− a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
− a Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium, 
− az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
− a Komádi Gyermekotthon vonatkozásában 

nyilatkozik arról, hogy a továbbfoglalkoztatást nem vállaló dolgozók esetében a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – jogviszonyban eltöltött idı 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetıség. 
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A közgyőlés megbízza elnökét a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, önkormányzatok számára 
biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 10. 
 
 
 
109/2009. (III. 27.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a következı 
alapítványoknak biztosít támogatást: 
− az Alföld Alapítványnak 200 000 Ft-ot, az Alföld címő folyóirat megjelentetéséhez, 
− a Debreceni Szemle Alapítványnak 100 000 Ft-ot, a Debreceni Szemle címő folyóirat 

megjelentetéséhez, 
− a Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítványnak 3 000 000 Ft-ot, a 

táncegyüttes és utánpótlás csoportjai mőködésének támogatására.  
 
A támogatások fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl 
szóló 2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendelet 3/c illetve 3/d mellékleteiben biztosított. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. április 10. 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
 

Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
 

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

a közgyőlés 2009. március 27-ei ülésére 
 
 

I. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:  
 
276/2008. (XI. 7.) MÖK határozat 
A „Folyószámla-hitel” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
eredményesen lezárult. Az OTP Nyrt. ajánlatát követıen a folyószámla hitelkeret szerzıdés 
2009. október 5. napjáig megkötésre került. A szerzıdés a jelentés mellékletét képezi. 
 
299/2008. (XI. 28.) MÖK határozat 
A Közlekedési és Hírközlési Minisztérium részére küldött felterjesztésre a minisztérium 
szakállamtitkára a következı tájékoztatást adta: 
„1.) 471. sz. fıút 
A 471. sz. fıút állapota elıttünk ismert, a fıút valóban korszerősítésre szorul. A Debrecent 
Mátészalkával összekötı, mintegy 75 km-es 471. sz. fıúton ugyan történtek felújítások, 
lokális beavatkozások az elmúlt idıszakban, azonban lényeges megoldást csak a teljes 
rekonstrukció hozhat. 
A KözOP 2006. évi elıkészítése során a fıút programba történı felvétele – természetesen – 
napirenden volt. Az út hálózatban betöltött szerepe alapján az EU források felhasználása 
kérdésessé vált, tekintettel arra, hogy az útnak nem túl jelentıs a teherforgalma, illetve a 
nemzetközi közlekedésben gyakorlatilag semmilyen szerepet nem tölt be és a régiók 
elérhetıségét sem segíti számottevıen. A források korlátossága sem tette lehetıvé, hogy 
valamennyi szakmailag és/vagy társadalmilag szükséges fejlesztés a KözOP részévé váljon. 
A 2008. évben elkészült a Nemzeti Út- és Hídfelújítási Program (NÚP), amely a 471. sz. fıút 
szinte teljes – 0+000-65+207 km szelvények közötti – szakaszát elsı körös prioritással 
javasolja. A NÚP azonban jelenleg nem rendelkezik megfelelı forrástömeggel a 
programszerő indításhoz. 
Tekintettel a szakmai prioritásra és a 2008. évben megmutatkozó társadalmi figyelemre – a 
tárca döntésének megfelelıen – a 2008. év végén megkezdıdött az út rekonstrukciójának 
szakmai elıkészítése. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2009. év elsı felében 
elkészít a fıút teljes hosszára egy döntés-elıkészítı vizsgálatot, amely alapján vezetıi döntés 
hozható a továbbtervezésrıl. 
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2.) 48. sz. fıút 
A 48. sz. fıút fejlesztése, rekonstrukciója csak a magyar-román határkapcsolat fejlesztésével 
párhuzamosan merülhet fel. Jelenleg az érintett társtárca (Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium) elzárkózik a határforgalom bıvítésétıl, illetve a román oldali szándék sem 
ismeretes.  
 
(A magyar közlekedési adminisztráció a forgalom legfeljebb 12 tonna össztömegig történı 
bıvítésérıl nem zárkózik el.) A kérdésre Románia Schengeni Egyezményhez történı tervezett 
csatlakozása, illetve a soron következı magyar-román kétoldali szakértıi megbeszélés során 
kell közös választ találnia a két félnek. A közös szándék fogja determinálni a 48. sz. fıút 
távlati hálózati szerepét és ezen keresztül a fejlesztésnek irányát. 
Mindezeknek megfelelıen realitása a meglévı burkolat felújításának lehet rövidebb távon. A 
2009. évi útfelújításra fordítható Útpénztári keret egyelıre nem ismert, így azt sem lehet 
megmondani, hogy országos szinten programszerő felújítás indítható lesz-e az idei évben. 
Amennyiben minden régiót és megyét érintı útfelújítás történik a 2009. évben, a 
létesítményjegyzéket a szakmai és térségi vélemények alapján fogja a tárca véglegesíteni (a 
rendelkezésre álló források szerint optimalizálva). 
 
3.) 49301. j. állomáshoz vezetı út 
A mellékút országos hálózati funkcióval egyáltalán nem rendelkezik. Hosszabb távon az 
országos hálózat részeként történı üzemeltetése nem támasztható alá. Jelenleg nem ismert 
olyan térségi szándék, hogy az út felújítása a Regionális Operatív Program 2009-2010. évi 
Akcióterv keretében megtörténne, erre javaslat az RFT részérıl ezidáig nem érkezett. 
A 2009. évben nem valószínősíthetı, hogy állomáshoz vezetı utakon jelentıs 
beavatkozásokra kerülhetne sor. Szakmai prioritást a rossz állapotú fıutak és nagyforgalmú 
összekötı utak külterületi szakaszai jelentenek. 
A probléma megoldására lehetıség csak állami és térségi összefogással nyílhat középtávon, 
amikor is a Hajdúhadház belterületén jelenleg meglévı állami utak hálózati felülvizsgálata 
keretén belül az utak egy része – kétoldali Megállapodás keretében – az önkormányzat részére 
átadásra kerül. A Megállapodás feltételrendszerét a jövıben a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ fogja kialakítani az érintett önkormányzatokkal partnerségben. 
Jelenleg mintaprojekteken keresztül történik meg a tapasztalatok győjtése, amely lehetıséget 
teremthet hosszabb távon egy országos program indítására.” 
 
231/2008. (IX. 26.) MÖK határozat  
232/2008. (IX. 26.) MÖK határozat 
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság  
(a továbbiakban: Holding) változásbejegyzésével kapcsolatosan a Hajdú-Bihar Megyei 
Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-10-000428/10. számú végzésével hiánypótlásra kötelezte a 
Holdingot. A hiánypótlás teljesítése a megyei közgyőlés apportálásra vonatkozó korábbi 
döntéseinek kiegészítését, módosítását nem igényli. A pótolni kért hiányosságok a cégeljárás 
során használt formanyomtatvány megfelelı kitöltésére, a Holding alapszabálya 
módosításának mellékletét képezı apportlista – a közgyőlés által már elfogadott - 
becsatolására, valamint a Holding közgyőlése jegyzıkönyvének – a közgyőlés szószerinti 
döntésének megfelelı tartalmú - javítására vonatkozik. Pontosítani szükséges továbbá - 
szakma-technikai és nem tartalmi szempontból - a könyvvizsgálói apportérték tanúsítványt is. 
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A megyei közgyőlés döntésének megfelelı tartalommal elkészített apportlista (mely 
tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának idıpontját, az 
ellenében adandó részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét, székhelyét 
és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét elızetesen felülvizsgáló 
könyvvizsgáló vagy szakértı nevét, székhelyét) a határozati javaslat melléklete. 
A 231/2008. (IX. 26.) MÖK határozat mellékleteként elfogadott részvény átruházási 
elıszerzıdésnek megfelelı tartalmú végleges részvény átruházási szerzıdés elıkészítése - a 
hiánypótlási kötelezettségre figyelemmel – folyamatban van. 
 
11/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A határozatnak megfelelıen a megyei önkormányzat honlapján és a Hajdú-bihari Hétben 
közzétételre került a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 
felhívás. A beadási határidı 2009. március 16. napja volt, mely idıpontig az ingatlan 
megvásárlására vonatkozó ajánlat nem érkezett.  
 
Javasolom a közgyőlésnek, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelıen döntsön a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról.  
 
12/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A határozat megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére a szükséges intézkedések 
megtétele érdekében. A MEGYEGAZDA Kht.-val kötött közhasznúsági megállapodás 
módosítása aláírásra került. 
 
15/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A pedagógiai szakszolgálati feladatok átadásáról szóló megállapodás aláírása a Hajdúhadházi 
Többcélú Kistérségi Társulással megtörtént, az aláírt megállapodás és a közgyőlési határozat 
megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézet igazgatójának. 
 
33/2009. (I. 30.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és 
Kollégium magasabb vezetıi (igazgatói) beosztásának megbízással történı betöltésére 
vonatkozó pályázati felhívás közzétételre került. 
 
38/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
Dombi György Leventének, a HAHUSZO Kht. felügyelı bizottsági tagjának 
megválasztásáról szóló határozat megküldésre került a Kht. ügyvezetıje részére. 
 
39/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Bocskaikert Jövıéért és Felemelkedéséért Alapítvány „Farsangi teremlabdarúgó torna” 
rendezvényének támogatására vonatkozó határozat az alapítvány kuratóriumának elnöke 
részére megküldésre került, a támogatási szerzıdés aláírása megtörtént. 
 
41/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet kötelezettségeinek rendezésérıl szóló határozat a 
Kft. ügyvezetıjének és jogi képviselıjének megküldése került. 
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43/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A határozat, melyben a közgyőlés a Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. szám alatti ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánította megküldésre került 
a pályázó részére, valamint a pályázati biztosíték 3 MFt-os összegét is visszafizette az 
önkormányzat. 
 
44/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A határozat mellékletében elfogadott tartalommal aláírásra került a Debrecen, Sámsoni úton 
lévı ingatlanokat érintı településrendezési szerzıdés. 
 
45/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A határozatban foglalt felkérésnek megfelelıen a Gazdasági és Vagyongazdálkodási 
Bizottság 2009. március 5-i rendkívüli ülésén pályázatot írt ki a Debrecen, Vármegyeháza 
utca 1/b. szám alatti ingatlan üzemeltetés, illetve bérbeadás útján történı hasznosítására.  
A felhívás a megyei önkormányzat honlapján és a Hajdú-bihari Hétben jelent meg, a pályázat 
beadásának határideje 2009. március 23.  
 
49/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának és 
társulási megállapodásának módosítására vonatkozó közgyőlési határozat megküldésre került 
a társulási tanács elnökének. 
 
50/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár alapító okiratának módosítására vonatkozó közgyőlési 
határozat az intézmény részére megküldésre került. 
 
51/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A HAHUSZO Kht. alapító okiratának módosításáról szóló határozat megküldésre került a 
társaság ügyvezetıje és jogi képviselıje részére. 
 
52/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
Az önkormányzat és a HAHUSZO Kht. között létrejött együttmőködési megállapodás 
módosítása megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére. 
 
53/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézményeknél, valamint az önkormányzat 
által alapított közhasznú társaságoknál közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek 
foglalkoztatásához való hozzájárulásról szóló határozat az intézmények és a kht-k részére 
megküldésre került. 
 
54/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 
határozat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint a közalapítvány 
kuratóriuma elnökének megküldésre került. 
 
55/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
Egyek Nagyközség Önkormányzatának felülvizsgált közoktatási feladat-ellátási, 
intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervére vonatkozó, a megyei közoktatási 
fejlesztési tervre épített szakvélemény megküldésre került az önkormányzat 
polgármesterének. 
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56/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
Egyek Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában mőködı közoktatási intézmények és 
közmővelıdési-közgyőjteményi intézmény összevonásával, és a jogutód közös igazgatású 
közoktatási intézmény létesítésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésekre vonatkozó, 
a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény megküldésre került az 
önkormányzat polgármesterének. 
 
57/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı egyes közoktatási 
intézmények alapító okiratának módosításával, közoktatási intézmények átszervezésével, 
illetve megszüntetésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésekre vonatkozó, a megyei 
közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény megküldésre került az önkormányzatnak. 
 
59/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A „Közös örökség” - Közösségépítés és közszolgáltatás-fejlesztés a magyar-román határon 
címő pályázat a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program  
2007-2013. keretében benyújtásra került. 
 
60/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A „SATDIS” - A határon átnyúló turisztikai üzleti kapcsolatok támogatása specifikus 
eszközök kifejlesztése által címő pályázat a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttmőködési Program 2007-2013. keretében benyújtásra került. 
 
61/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A „CBC Women” Nık együtt – megoldások az élet közös problémáira – transzformális 
együttmőködési program címő pályázat a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttmőködési Program 2007-2013. keretében benyújtásra került. 
 
62/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központnak a II. Hajdú-Bihar 
Megyei Fotószemle, a Gyermek és Ifjúsági Mazsorett és Moderntánc Találkozó 
megrendezése, valamint a Debreceni Virágkarneválon a megyét bemutató színpad 
létrehozására irányuló pályázat támogatásáról szóló határozat az intézmény vezetıje részére 
megküldésre került. 
 
63/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának Munkácsy Mihály: „Ecce Homo” címő 
alkotásának állagvédelmére, restaurálására, valamint győjteménygyarapításra irányuló 
pályázat támogatásáról szóló határozat az intézmény vezetıje részére megküldésre került. 
 
64/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának a „Múzeumok mindenkinek program - a 
múzeumok oktatási, képzési szerepének erısítése” címő pályázatához kapcsolódó 
kötelezettségvállalásról szóló határozat az intézmény vezetıje részére megküldésre került. 
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65/2009. (II. 27.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen Tripsó Zoltánnak, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai igazgatói munkakörébe szóló 
kinevezésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
 
 

II. 
 

Tájékoztató közbeszerzésrıl 
 
A „Debrecen, Tímár u. 19. sz. alatt található irodaház megvásárlása” tárgyú hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. 

Nyertes ajánlattevı: MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és  
 Vagyonkezelı Kht. 
Az ajánlattevı székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Ajánlati ár: 48 243 000 forint (a vételár ÁFA mentes). 

 
Ajánlatkérı (vevı): Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Az ajánlatkérı székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Vételi ár: 48 243 000 forint (a vételár ÁFA mentes). 

 
(Az adás-vételi szerzıdés a jelentés mellékletét képezi.) 
 
Debrecen, 2009. március 19. 
 
 
          Rácz Róbert 
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A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdés, valamint a 38. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak, 
póttagjainak neve és a Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Iroda vezetıjének, 
helyetteseinek neve, hivatali helyiségének címe a következı: 
 
 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottság 
 
 
Választott tagok: Dr. Szilágyi József, elnök 
   Dr. Varga Péter, elnökhelyettes 

Dr. Lévay Edit, választott tag 
  
póttagok:  Dr. Dobrossy István 

Dr. Kelemen György 
 
 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Iroda 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Telefon: 52/507-524, fax: 52/507-514, e-mail: evasas@hbmo.hu 
 
 
 
 

– Vasas Lászlóné dr., a Területi Választási Iroda vezetıje 
– Dr. Lipták János, a Területi Választási Iroda vezetıjének jogi helyettese 
– Szabó Sándor, a Területi Választási Iroda vezetıjének pénzügyi helyettese  
– Szakos Mária, a Területi Választási Iroda vezetıjének informatikai helyettese 

 
 
 
 
Választási Információs Szolgálat: 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Telefon: 52/507-534, fax: 52/507-548, e-mail: evasas@hbmo.hu 
 
 
 


