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A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 
 

száma tárgya  

80/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

Lejárt határidejő határozatok végrehajtása, 
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek 
elhelyezésére vonatkozó határozat hatályon kívül 
helyezése (14/2011. (II. 11.) MÖK határozat) 

273. oldal 

81/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A közgyőlés 2011. április 29-ei ülése 
napirendjének elfogadása 

273. oldal 

82/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A megyei önkormányzat és intézményei 2010. évi 
egyszerősített beszámolójának és a könyvvizsgálói 
jelentés elfogadása 

274. oldal 

83/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

Támogatási igény benyújtása az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. 
évi támogatására  

282. oldal 

84/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

Tulajdonosi hozzájárulás a püspökladányi 
tőzoltósági ingatlan felújításához (Püspökladány, 
Kossuth u. 10. szám alatti „tőzoltóság” 
megnevezéső, 1574 hrsz-ú ingatlan) 

282. oldal 

85/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A 2010. évi ellenırzések tapasztalatairól szóló éves 
összefoglaló ellenırzési jelentés elfogadása 

283. oldal 

86/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

Az önkormányzat 2011-2014. közötti idıszakra 
vonatkozó gazdasági programjának elfogadása 

283. oldal 

87/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalának 
Ügyrendjének elfogadása 

284. oldal 

88/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
alapító okiratának módosítása 

299. oldal 

89/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
alapító okiratának egységes szerkezetben történı 
elfogadása 

302. oldal 

90/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 
2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolójának 
elfogadása 

303. oldal 

91/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni 
és Nyírségi Lakásotthonai alapító okiratának 
módosítása 

304. oldal 

92/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni 
és Nyírségi Lakásotthonai alapító okiratának 
egységes szerkezetben történı elfogadása 

306. oldal 

93/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat alapító okiratának módosítása 

308. oldal 
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94/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat alapító okiratának egységes 
szerkezetben történı elfogadása 

309. oldal 

95/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

Gyermekvédelmi szakellátási feladatok 
közbeszerzéséhez kapcsolódóan gazdálkodási 
munkakörök kiszervezése a GAFI-ban (70/2011. 
(III. 25.) MÖK határozat módosítása) 

311. oldal 

96/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
fenntartói jogának átadása Biharkeresztes Város 
Önkormányzatának 

311. oldal 

97/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 
módosítása 

314. oldal 

98/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium alapító okiratának 
egységes szerkezetben történı elfogadása 

317. oldal 

99/2011. (IV. 29.) MÖK 
határozat 

Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásból 
történı kilépés 

320. oldal 

100/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Szándéknyilatkozat az Alföld Szakképzı 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen 
Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaságban 
tagsági jogviszony létesítésére 

321. oldal 

101/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Döntés egyben szavazásról az „Elıterjesztés a 
megyei közoktatási fejlesztési tervre épített 
szakvélemény kiadására” vonatkozó 
elıterjesztéshez tartozó I-VIII. határozati 
javaslatokról  

321. oldal 

102/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 
közoktatási intézményi átszervezésével összefüggı 
tervezett fenntartói intézkedéseirıl szakvélemény 
kiadása 

321. oldal 

103/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Biharnagybajom Község Önkormányzatának 
közoktatási intézményi átszervezésével összefüggı 
tervezett fenntartói intézkedéseirıl szakvélemény 
kiadása 

323. oldal 

104/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
közoktatási intézményi átszervezésével összefüggı 
tervezett fenntartói intézkedéseirıl szakvélemény 
kiadása 

324. oldal 

105/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Balmazújváros Város Önkormányzatának 
közoktatási intézményi átszervezésével összefüggı 
tervezett fenntartói intézkedéseirıl szakvélemény 
kiadása 

326. oldal 

106/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának a 
fenntartásában mőködı intézmény átszervezésével 
összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl 
szakvélemény kiadása 

328. oldal 
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107/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi 
Társulásának a fenntartásában mőködı közoktatási 
intézmények átszervezésével összefüggı tervezett 
fenntartói intézkedésérıl szakvélemény kiadása 

329. oldal 

108/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Nagyhegyes Község Önkormányzatának 
közoktatási intézményi átszervezésével összefüggı 
tervezett fenntartói intézkedésérıl szakvélemény 
kiadása 

329. oldal 

109/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának 
közoktatási intézményi átszervezésével összefüggı 
tervezett fenntartói intézkedésérıl szakvélemény 
kiadása 

330. oldal 

110/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Tóth Attila, az INNOHÍD Innovációs Zártkörően 
mőködı Részvénytársaság felügyelı bizottsága 
tagjává történı megválasztása (376/2006. (XII. 15.) 
MÖK határozat hatályon kívül helyezése) 

331. oldal 

111/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Delegálás a Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 
kuratóriumába, felügyelı bizottságába, valamint a 
közalapítvány alapító okiratának módosítása 

331. oldal 

112/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Hozzájárulás Tóth Attila, a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmő Zrt. felügyelı bizottsági 
tagságához 

333. oldal 

113/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Bíró Istvánnak, a Hajdúsági Lakásotthonok 
igazgatójának határozatlan idejő magasabb vezetıi 
kinevezése határozott idıre szóló magasabb 
vezetıi megbízássá alakulása 

334. oldal 

114/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Erdei Sándornak, a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának 
határozatlan idejő magasabb vezetıi kinevezése 
határozott idıre szóló magasabb vezetıi 
megbízássá alakulása 

334. oldal 

115/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Fodor Istvánnak, az Arany János Gyermekotthon 
igazgatójának határozatlan idejő magasabb vezetıi 
kinevezése határozott idıre szóló magasabb 
vezetıi megbízássá alakulása 

335. oldal 

116/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Hidvégi László, a Komádi Gyermekotthon 
igazgatójának határozatlan idejő magasabb vezetıi 
kinevezése határozott idıre szóló magasabb 
vezetıi megbízássá alakulása 

336. oldal 

117/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Tripsó Zoltánnak, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonai igazgatójának határozatlan idejő 
magasabb vezetıi kinevezése határozott idıre 
szóló magasabb vezetıi megbízássá alakulása 

337. oldal 

118/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Sportösztöndíja adományozása a 2010/2011-es 
tanévben 

337. oldal 
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119/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz, illetve a 
Munkaügyi Bírósághoz bírósági ülnökök 
megválasztása 

338. oldal 

120/2011. (IV. 29.) 
MÖK határozat 

Nemesné Sırés Erzsébet 2011. május 1. napjától 
1+1 év idıre történı megbízása, az 
önkormányzatnál könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával 

341. oldal 

121/2011. (V. 13.) MÖK 
határozat 

A közgyőlés 2011. május 13-ai ülése 
napirendjének elfogadása 

351. oldal 

122/2011. (V. 13.) MÖK 
határozat 

Az egyes gyermekvédelmi szakellátási 
szolgáltatások ellátási szerzıdés útján történı 
nyújtására irányuló általános, egyszerő 
közbeszerzési eljárás lezárásaként ellátási 
szerzıdés megkötése a Szent Lukács 
Görögkatolikus Szeretetszolgálat - mint a 
Hajdúdorogi Egyházmegye jogi személyiségő 
egyházi intézménnyel 

351. oldal 

123/2011. (V. 13.) MÖK 
határozat 

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai elnevezéső 
költségvetési szerv 2011. június 30. napjával 
történı – jogutód nélküli – megszüntetése 
2. Az intézményben dolgozók közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése 
3. Tripsó Zoltán intézményvezetı közalkalmazotti 
jogviszonyának és magasabb vezetıi megbízásának 
2011. június 30. napjával történı megszüntetése 

365. oldal 

124/2011. (V. 13.) MÖK 
határozat 

1. A Hajdúsági Lakásotthonok elnevezéső 
költségvetési szerv 2011. június 30. napjával 
történı – jogutód nélküli – megszüntetése 
2. Az intézményben dolgozók közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése 
3. Bíró István intézményvezetı közalkalmazotti 
jogviszonyának és magasabb vezetıi megbízásának 
2011. június 30. napjával történı megszüntetése 

368. oldal 

125/2011. (V. 13.) MÖK 
határozat 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni 
és Nyírségi Lakásotthonai és Hajdúsági 
Lakásotthonok mőködését szolgáló, a GAFI-ban és 
a TGYSZ-ben lévı munkakörök átadása a Szent 
Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat - mint a 
Hajdúdorogi Egyházmegye jogi személyiségő 
egyházi intézménynek 

370. oldal 

 
 
KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK 
 
 

 Lejárt határidejő határozatok 372. oldal 
   
   

Debrecen, 2011. május 18. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
80-120/2011. (IV. 29.) MÖK határozatai, valamint 

121-125/2011. (V. 13.) MÖK határozatai 
 
 
80/2011. (IV. 29.) 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: 
 
86/2010. (IV. 30.) MÖK határozat, 223/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 18/2011. (II. 11.) 
MÖK határozat, 19/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 30/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 
52/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 59/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 60/2011. (III. 25.) 
MÖK határozat, 61/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 63/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 
65/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 66/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 67/2011. (III. 25.) 
MÖK határozat, 68/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 69/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 
70/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 71/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 72/2011. (III. 25.) 
MÖK határozat, 73/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 74/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 
78/2011. (III. 25.) MÖK határozat, 79/2011. (III. 25.) MÖK határozat. 
 
2. A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek elhelyezésére vonatkozó 14/2011. 
(II. 11.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı 
Határidı:    2011. április 29.  
 
 
 
81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. április 29-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi 

gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 

2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei adatait összevontan 
tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2010. évi egyszerősített beszámoló és a 
könyvvizsgálói jelentés elfogadására 

3. Elıterjesztés költségvetést és ingatlant érintı döntésekre 

4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi 
ellenırzésének tapasztalatairól 

5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja 
elfogadására  

6. Elıterjesztés az SZMSZ, valamint a Hivatal ügyrendjének, alapító okiratának 
módosítására  

7. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységérıl  
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8. Elıterjesztés intézményeket érintı döntésekre 

9. Elıterjesztés a Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra 
vonatkozó fenntartói döntésekre 

10. Elıterjesztés önkormányzati társulásokat érintı döntésekrıl  

11. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására  

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

13. Elıterjesztés intézményvezetıi kinevezések módosítására 

14. Elıterjesztés Sportösztöndíj adományozására  

15. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság és a Munkaügyi Bíróság ülnökeinek 
megválasztására  

16. Elıterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására 

 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. április 29.  
 
 
 
82/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt jogkörében eljárva az 
önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló, a határozat 
mellékleteit képezı: 
 
− Egyszerősített mérleget az 1. számú,  
− Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentést a 2. számú,  
− Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú,  
− Egyszerősített eredmény-kimutatást a 4. számú melléklet szerint, valamint a  
− Független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerősített beszámoló 
Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben való közzétételére, valamint a könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt az Állami Számvevıszék részére történı megküldésére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 16. 
 
 



2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 275. 
 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT                     1. sz. táblázat 
 
 
 

Egyszerősített mérleg 
2010. éves beszámoló 

          Ezer Ft 
  

ESZKÖZÖK 
Elızı év 

költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

 FORRÁSOK Elızı év 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Jogszabály 
szerinti 
mód., 

átsorolás 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai  

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 20 398 113 18 999 123 C./ SAJÁT TİKE 16 174 591  14 747 920 
 I.     Immateriális javak 44 462 34 388  1. Tartós tıke  16 174 591 16 174 591 
 II.   Tárgyi eszközök 5 587 104 4 480 595  1. Induló tıke 684 564 -684 564  
 III. Befektetett pénzügyi         

      eszközök 
2 490 885 2 097 349  2. Tıkeváltozások 15 490 027  -15 490 027 -1 426 671  

 IV. Üzemeltetésre, kezelésre és     
      koncesszióba adott eszközök 

12 275 662 12 386 791  3. Értékelési tartalék    

    D./ TARTALÉKOK 3 539 826  1 949 751 
B./ FORGÓESZKÖZÖK 4 412 649 3 792 828  I. Költségvetési  3 539 826  1 949 751 
 I.    Készletek 23 480 20 827     tartalékok    
 II.   Követelések 197 468 200 604  II. Vállalkozási    
 III. Értékpapírok         tartalékok    
 IV. Pénzeszközök 4 019 497 3 415 257      
 V.  Egyéb aktív pénzügyi  

      elszámolások 
172 204 156 140 E./ KÖTELEZETTSÉGEK 5 096 345  6 094 280 

     I. Hosszú lejáratú 
   kötelezettségek 

3 299 001  4 016 831 

     II. Rövid lejáratú     
     kötelezettségek 

1 145 469  1 590 820 

     II. Egyéb passzív  651 875  486 629 
  

 
        pénzügyi  

     elszámolások  
   

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 24 810 762 22 791 951  FORRÁSOK ÖSSZESEN: 24 810 762  22 791 951 
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT          2. sz. táblázat 

 
 
 

Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 
2010. éves beszámoló 

 
 
 

Ezer Ft 
Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 

  elıirányzat  
01 Személyi juttatások 2 555 640 2 961 242 2 783 719 
02 Munkaadót terhelı járulékok 647 765 754 166 693 637 
03 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 397 520 3 471 521 2 617 206 
04 Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 36 627 268 310 259 754 
05 Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások 286 212 968 669 884 641 
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 428 897 461 156 454 783 
07 Felújítás  1 092 167 244 214 
08 Felhalmozási kiadások 334 395 697 644 171 455 
09 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás    
10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások    
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása  1 100 1 100 
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása    
13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....+12) 6 687 056 10 675 975 8 110 509 
14 Hosszú lejáratú hitelek  91 140 91 140 91 140 
15 Rövid lejáratú hitelek  720 759 365 000  
16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai    
17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai    
18 Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 811 899 456 140 91 140 
19 Pénzforgalmi kiadások  (13+18) 7 498 955 11 132 115 8 201 649 
20 Pénzforgalom nélküli kiadások 33 000 1 545 275  
21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások    
22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen   -16 064 
23 Kiadások összesen (19+…+22) 7 531 955 12 677 390 8 185 585 
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Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 
2010. éves beszámoló 

 
 

Ezer Ft 
Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 

  elıirányzat  
24 Intézményi mőködési bevételek 556 539 1 405 760 1 285 000 
25 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1 951 549 1 952 088 1 502 957 
26 Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás 1 768 726 319 767 028 
27 Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvétel 315 720 477 371 196 432 
28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1 128 759 1 865 140 658 944 
29 28-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıkebevételei 15 000 16 765 16 765 
30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás  1 176 137 203 583 
31 Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel  14 133 78 046 
32 Támogatások, kiegészítések  1 979 347 2 277 659 2 277 659 
33 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 979 347 2 277 659 2 277 659 
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése  10 000 6 925 
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése    
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 5 933 682 9 904 607 6 976 574 
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele    
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 200 000 1 200 000 770 017 
39 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 398 273   
40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei    
41 Finanszírozási bevételek  összesen (37+…+40) 1 598 273 1 200 000 770 017 
42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 7 531 955 11 104 607 7 746 591 
43 Pénzforgalom nélküli bevételek  1 572 783 1 149 581 
44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek    
45 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek    -164 045 
46 Bevételek összesen (42+…+45) 7 531 955 12 677 390 8 732 127 
47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) -786 374 -743 860 15 646 
48 Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) 786 374 743 860 678 877 
49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)    
50 Aktív és passzív pénzügyi mőveletek eredménye (28-14)   -147 981 
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Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás 

2010. éves beszámoló 
 
 
                             Ezer Ft 
 

Megnevezés 
Elızı évi 

költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

Auditálási 
eltérések (+-) 

Tavalyi aud. 
egysz.beszámoló 

záró 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 

 

Auditálási 
eltérések (+-) 

Tárgyévi 
költségvetési 
beszámoló 
záró adatai 

1. Záró pénzkészlet 3 542 490  3 542 490 2 939 451  2 939 451 
2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek eredménye    -1 135 017  -1 135 017 
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró 

egyenlege (+,-) 
-2 664  -2 664 145 317  145 317 

4. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 1 358 044  1 358 044 1 487 722  1 487 722 
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)       
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 2 181 782  2 181 782 462 029  462 029 
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 59 303  59 303 18 059  18 059 
8. Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-)       
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 2 241 085  2 241 085 480 095  480 095 

10. A vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátására 
felhasznált összeg 

      

11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító 
tétel (+,-)  

      

12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11) 2 241 085  2 241 085 480 095  480 095 
13. A 12. sorból egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz 

maradványa 
      

14. A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2 241 085  2 241 085 480 095  480 095 
15. A 12. sorból szabad pénzmaradvány        

 

 

 



2011/7. szám ÖKORMÁNYZATI HÍREK 279. 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT    4. sz. táblázat 

 
 
 
 
 

Egyszerősített eredmény-kimutatás 
2010. éves beszámoló 

 
 
 
 

           Ezer Ft 
 

 

   Megnevezés 

Elızı év 
ktsg.veté

si 
beszámo

ló 
záró 

adatai 

Auditálá
si 

eltérések 
/+,-/ 

Elızı év 
auditált 
egysz.be

sz 
záró 

adatai 

Tárgyévi 
ktsg.veté

si 
beszám. 

záró 
adatai 

Auditálá
si 

eltérések 
/+,-/ 

Tárgyévi 
auditált 
egysz.be
sz. záró 
adatai 

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton  
elszámolt bevételei 

0  0 0  0 

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton  
elszámolt kiadásai (-) 

0  0 0  0 

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi  
eredménye (1-2) 

0  0 0  0 

4. Vállalkozási tevékenységet terhelı  
értékcsökkenési leírás (-) 

0  0 0  0 

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, 
felh. tervezett eredmény (-) 

0  0 0  0 

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály 
alapján módosító egyéb tétel 

0  0 0  0 

7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi  
eredménye (3-4-5+-6) 

0  0 0  0 

8. Vállalkozási tevékenységet terhelı 
befizetés (-) 

0  0 0  0 

9. Tartalékba helyezhetı összeg 0  0 0  0 
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83/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok támogatására. 

2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következı nyilatkozatot teszi: 
I. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét  

838 191 ezer Ft összegő finanszírozási mőveletek nélküli mőködési célú hiánnyal 
fogadta el. 

II. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát. 

III. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. 
 b) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 
 

Bodó Sándor s.k. 
a megyei közgyőlés elnöke 

Dr. Györgyi Zoltán s.k. 
megyei fıjegyzı 

 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
 
 
 
84/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
tulajdonát képezı, Püspökladány Város Önkormányzatának ingyenes használatában álló, 
Püspökladány, Kossuth u. 10. szám alatti „tőzoltóság” megnevezéső, 1574 hrsz-ú ingatlan 
felújításával, bıvítésével összefüggésben a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatósággal kötendı támogatási szerzıdés vonatkozásában: 
 
- tulajdonosi hozzájárulását adja az ingatlant érintı felújítás, bıvítés elvégzéséhez, 
- vállalja a megvalósításának eredményeként bekövetkezı érték, illetve alapterület 

növekedés figyelembevételével a városi önkormányzat ingatlanban való 
tulajdonszerzésével összefüggı egyeztetések lefolytatását, a városi önkormányzat 
tulajdonszerzésének biztosítását,  

- hozzájárul az ingatlant terhelı - a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságot 
megilletı - 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzéséhez. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Püspökladány Város 
alpolgármesterét, valamint a pályázat megvalósítását követıen a szükséges egyeztetéseket 
folytassa le és a tulajdoni viszonyok rendezését szolgáló javaslatot terjessze a közgyőlés elé, 
egyben felhatalmazza az ingatlant érintı elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez 
szükséges okirat aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   azonnal a tájékoztatásra, 

aktualitás szerint az okirat aláírására és a javaslat közgyőlés elé  
terjesztésére 

 
 
 
85/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a 2010. évi ellenırzések tapasztalatairól szóló 
éves összefoglaló ellenırzési jelentést elfogadja. 
 
A közgyőlés felhívja az intézményvezetık és az ügyvezetık figyelmét, hogy fokozott 
figyelemmel gondoskodjanak a kontrollkörnyezet kialakításáról, a folyamatba épített elızetes 
és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) gyakorlati megvalósulásáról, a kockázatok 
felmérésérıl, értékelésérıl, a kockázatkezelési rendszer, az információ és kommunikáció, 
valamint a monitoring rendszer mőködtetésérıl.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat intézményvezetık, ügyvezetık részére történı 
megküldésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke, 
    Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, 
    intézményvezetık, ügyvezetık. 
Határidı:   folyamatos, éves jelentésre 2012. április 30-ig. 
 
 
 
86/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. § rendelkezései alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011-
2014. közötti idıszakra vonatkozó gazdasági programját a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    folyamatos, illetve 2014. szeptember 30. 
 
 
A határozat melléklete az önkormányzati hírek mellékletét képezi. 
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87/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdésének a) pontjában és 75. § (3) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletre – a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Hivatala Ügyrendjét 2011. május 1-tıl a következık szerint állapítja meg: 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalának 
Ügyrendje 

 
I. 
 

Általános rendelkezések 
 
1. A költségvetési szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala  
 
2. Székhelye:    4024 Debrecen, Piac u. 54. Megyeháza 
 
3. Hivatalos weblapja:  www.hbmo.hu 
 
4. Létrehozásának éve:  1990. 
 
5. Törzskönyvi nyilvántartási száma: PIR 372383 
 
6. Alapítói és felügyeleti szerve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 
7. Besorolása: 
Önállóan mőködı és gazdálkodó, a költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezés 
szempontjából teljes jogkörrel gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
8. Alapító okirat száma, kelte: 89/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
9. Jogszabályban meghatározott közfeladat: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és az egyéb törvényekben 
meghatározott, a megyei önkormányzatok részére elıírt feladatok ellátása. 
 
10. Szakágazat szerinti besorolása: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
11. Alaptevékenysége: 
 
A közgyőlés, bizottságai és tisztségviselıi döntés- elıkészítı munkájának segítése, a döntések 
szakmai elıkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenırzése, gazdálkodás, 
önkormányzati igazgatási tevékenység. 
811000 Építményüzemeltetés 
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
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841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı 

szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842206 Honvédelmi felkészítés 
890111 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok 
 
Rendelkezı jogszabály: helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 
 a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény. 
 
12. Kiegészítı tevékenység: 
 
75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítı tevékenységek 
 
13. Vállalkozási tevékenység:  A hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
14. A Hivatal bankszámla száma: 
Bankszámlakezelı pénzintézet:   CIB Bank Zrt. 
Bankszámlaszám:     10700141-27410701-51100005 
 
15. A Hivatalhoz rendelt költségvetési szerv: nincs 
 
16. A Hivatal képviselete: A Hivatalt a fıjegyzı képviseli, a szervezeti egységek vezetıi 
eseti megbízás alapján jogosultak a Hivatal képviseletére. 
 
 

II.  
 

A Hivatal szervezeti felépítése 
 

1. A Hivatalt a megyei fıjegyzı vezeti, akit akadályoztatása és távolléte esetén az aljegyzı 
helyettesít. 
 
2. A megyei fıjegyzı 
- vezeti és képviseli a Hivatalt, 
- felelıs a Hivatal mőködésének jogszerőségéért, 
- gyakorolja a Hivatal köztisztviselıivel, és a Hivatallal munkaviszonyban állókkal 

kapcsolatos munkáltatói jogokat, az Ötv. 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 
korlátozással, 

- szakmai tanácsadói, illetve szakmai fıtanácsadói címet adományozhat a Ktv. 30/A. § (2) 
bekezdésben foglalt feltételekkel rendelkezı köztisztviselınek. A Hivatalban 4 szakmai 
tanácsadói és 4 szakmai fıtanácsadói cím adományozható,  
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- a Hivatal költségvetésének elıirányzataival gazdálkodva biztosítja a mőködéshez 
szükséges szakmai és tárgyi feltételeket, 

- gondoskodik az önkormányzat Hivatala, mint költségvetési szerv pénzgazdálkodásával 
kapcsolatos ellenjegyzési feladatok ellátásáról az erre vonatkozó szabályzat szerint, 

- mőködteti a Hivatalt érintı kockázatkezelési rendszert az erre vonatkozó szabályzat 
szerint, 

- tájékoztatja a testületeket az önkormányzatot érintı fontosabb jogszabályváltozásokról és 
jelzi azokat a jogszabályi elıírásokat, határidıket, amelyekhez önkormányzati döntés 
szükséges, 

- javaslatot tesz a közgyőlés elnökének az Ötv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott 
döntésére, 

- kapcsolatot tart a megye településeinek jegyzıivel, más megyék fıjegyzıivel, 
-  javaslatot tesz az önkormányzat rendeleteinek felülvizsgálatára, módosítására, 
- a közgyőlés és bizottságai üléseirıl készült jegyzıkönyveket és az átruházott hatáskörben 

hozott döntéseket megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs 
szerv vezetıjének, 

- a Hivatal közremőködésével segíti a tanácsnok tevékenységét. 
 
3. A Hivatalban fıosztályok mőködnek, melyek engedélyezett létszáma a következı: 
a) Fejlesztési Fıosztály     8 fı, 
b) Intézményfenntartói Fıosztály  15 fı, 
c) Jogi és Önkormányzati Fıosztály  14 fı, 
d) Közgazdasági Fıosztály   29 fı. 
 
További szervezeti egységek: 
a) Vezetıi Titkárság    9 fı, 
b) Ellenırzési Csoport   3 fı. 
 
A belsı szervezeti egységek önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek. 
 
4. A szervezeti egységek kapcsolattartásának módja: vezetıi, fıosztályvezetı értekezletek. 
 
 

III. 
 

A Hivatal gazdasági szervezetének felépítése és feladata 
 

A Hivatal gazdasági szervezetének egységei és feladatai 
 
1. Közgazdasági Fıosztály ellátja: 
- a képviselı-testület, a Hivatal és a megyei intézmények gazdálkodásával kapcsolatos 

operatív költségvetési feladatokat, 
- vagyongazdálkodási, ellátási, feladatokat, 
- közbeszerzési feladatokat. 
 
2. Jogi és Önkormányzati Fıosztály ellátja: 
- a munkaerıvel, munkabérrel, személyi juttatásokkal kapcsolatos feladatokat. 
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IV. 
 

A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai 
 
A/ Fejlesztési Fıosztály 
 
Pályázati feladatok: 
- a megyei önkormányzat gazdasági programjának elkészítése, aktualizálása, 

megvalósulásának nyomon követése az Ötv. 91. §-a alapján, 
- a megyei önkormányzat gazdasági programja idıtávjára vonatkozó projektportfolió 

összeállítása, 
- az aktuális pályázati kiírások alapján az éves megpályázható projektportfolió összeállítása 

összhangban az éves költségvetés lehetıségeivel, 
- projektek kidolgozása az elfogadott éves projektportfolió alapján, 
- a jóváhagyott projektekbıl a pályázatok elkészítése az érintett szervezeti egységekkel és 

intézményekkel együttmőködve, 
- az elıkészített pályázatok benyújtása a megfelelı pályázati kiírásra, 
- támogatási szerzıdések elıkészítése az irányító hatósággal, 
- a megyei önkormányzat által elnyert pályázatok projektmenedzseri tevékenységének 

ellátása,  
- a projekt végrehajtás szervezése a megyei önkormányzat projektjeire vonatkozó mőködési 

kézikönyv alapján az érintett szervezeti egységekkel és intézményekkel együttmőködve. 
 
Partnerségi és külkapcsolatok: 
- kistérségi, regionális, határon átnyúló és interregionális kapcsolatok fejlesztése és ápolása, 

projektalapú együttmőködések, közös pályázatok kidolgozása, megvalósítása, 
- a megyei közgyőlés elnöke Hajdú-Bihar–Bihor Eurorégió társelnöki tevékenységéhez 

kapcsolódó feladatainak elıkészítése, szervezése, koordinálása,  
- az Észak-alföldi Régió megyei önkormányzatot érintı tevékenységeiben való részvétel, a 

kapcsolódó feladatok ellátása, 
- a megyei önkormányzat területi önkormányzati jellegébıl adódó társadalmi, gazdasági, 

intézményi, partnerségi kapcsolatainak kialakítása fejlesztése, lehetséges közös projektek 
kidolgozása, 

- a megyei önkormányzat testvérmegyeivel közös projektek kidolgozása, végrehajtása, 
valamint az ezekhez kapcsolódó elıkészítı és szervezési feladatok ellátása, 

- a megyei önkormányzat külkapcsolataihoz és nemzetközi projektjeihez kapcsolódó 
hivatalos kiküldetésekkel összefüggı feladatok szervezése,  

- a megyei önkormányzathoz érkezı külföldi delegációk fogadásával összefüggı 
protokolláris, szakmai feladatok szervezése és ellátása. 

 
Területrendezéssel kapcsolatos (fıépítészi) feladatok: 
- területrendezési javaslatok, tervek kidolgozásában, intézkedések kezdeményezésében való 

közremőködés, 
- üdülıterületek nagyobb térséget érintı fejlesztési, területrendezési feladataiban való 

közremőködés, 
- a megye területét érintı infrastrukturális (humán- és mőszaki infrastruktúra) fejlesztések 

és a változások térségi szerkezetre, tervekre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, 
- a megye területét érintı villamos energia korlátozás sorrendjének megállapítására 

vonatkozó közgyőlési vélemény elıkészítése, 
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- a megye területét érintı térségi energetikai hálózatok fejlesztési irányainak tervezésében, 
valamint az energetikai és termékszállító infrastruktúrák fejlesztésének koordinálásában 
való közremőködés, 

- a megye területét érintı megújuló energiaforrások felhasználására vonatkozó területi 
meghatározottságok, telepítési igények és lehetıségek egyeztetése, tervekben történı 
szerepeltetése, valamint az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatok a hatósági és 
települési egyeztetési fázisokban, illetve a települési és területi tervezés során a keletkezı 
igények felmérése és aktualizálása a tervekben, 

- a megyei területrendezési terv elkészítése, 
- a térséget, régiót érintı területrendezési tervek programjainak kidolgozása, készíttetése, 
- a településrendezési tervek és a megyei területrendezési terv összhangjának elımozdítása. 
 
Egyéb feladatok: 
- az Önkormányzat honlapján megjelenı, a fıosztály felelısségi körébe tartozó adatok 

aktualizálása, 
- a fıosztály feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása. 
 
 
B/ Intézményfenntartói Fıosztály 
 
Közoktatási feladatok: 
 
a) Intézményfenntartói irányítás: 
- a közoktatási intézményekben az adott nevelési, tanítási évben indítható iskolai osztályok, 

napközis osztályok (csoportok), kollégiumi csoportok számának meghatározásáról, 
valamint maximális létszámtól való eltérés engedélyezésérıl szóló közgyőlési döntések 
elıkészítése, 

- a közoktatási intézmények szabályzatai, intézményi minıségirányítási programja, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programja, 
házirendje, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltató és pedagógiai szakszolgálati 
intézmény munkaterve jóváhagyásának elıkészítése, 

- közremőködés az intézmények területi feladatainak, megyei szolgáltatási körének 
meghatározásában, a kistérségi közoktatási szolgáltatási feladatok végzésében, 

- közremőködés az intézmények mőködési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatok 
kidolgozásában, 

- az intézmények mőködése törvényességének ellenırzésében való részvétel, 
- az intézmények pedagógiai, szakmai feladatainak értékelésében való részvétel, 
- a közoktatási intézményekben fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításának 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásának és módosításának elıkészítése, 
a végrehajtás ellenırzésében való részvétel, 

- a nevelési-oktatási intézmények a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységének, valamint 
a tanuló- és gyermekbaleset megelızése érdekében tett intézkedések ellenırzésében való 
részvétel, 

- a közoktatási intézkedési terv közgyőlési döntésre történı elıkészítése, 
- a megyei önkormányzat közoktatási intézményeinek minıségirányítási programja, 

valamint módosításainak elıkészítése. 
b) Koordinációs feladatok: 
- a területi önkormányzati jogállásból fakadó közoktatási koordinációs feladatok ellátásában 

való részvétel, 
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- a középtávú tervezésben való részvétel - a települési önkormányzatok közremőködésével - 
a megye egészének közoktatási intézményhálózatára vonatkozóan, a megyei közoktatási 
fejlesztési terv közgyőlési döntésre történı elıkészítése, továbbá a megyei közoktatási 
fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadásának elıkészítése, az intézmények 
létesítését, megszüntetését, feladatainak változását elhatározó települési önkormányzati 
döntések elıtt, 

- a középfokú beiskolázás összehangolásában való részvétel, 
- a települési önkormányzatok segítése a tovább nem tanuló, vagy a középfokú oktatási 

intézménybıl kimaradt tankötelesek tanulásának megszervezésében, 
- a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának megyei szintő koordinálásában való 

részvétel, 
- a közoktatási információs rendszer mőködtetésében való közremőködés. 
 
c) A megyei fıjegyzı hatáskörébe utalt államigazgatási, hatósági feladatok: 
- a nem önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények jegyzékének vezetése, 
- döntés-elıkészítés a nem önkormányzat által fenntartott középiskola, szakiskola, alapfokú 

mővészetoktatási intézmény, kollégium, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, 
pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye 
esetén a mőködési engedély kiadásáról és módosításáról, ezen intézmények, továbbá a 
többi nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény esetén a nyilvántartásba 
vételének elıkészítése, 

- közremőködés a nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények törvényességi 
ellenırzésével kapcsolatos feladatok végzésében, 

- a szakmai vizsgák vizsgadokumentumainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
ellátása 

- javaslattétel rendkívüli tanítási szünet elrendelésére. 
 
Kulturális feladatok: 
 
a) Intézményfenntartói irányítás: 
- a közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények létesítésérıl, átszervezésérıl, 

megszüntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról szóló 
közgyőlési döntések elıkészítése, 

- a közgyőjteményi és közmővelıdési intézmények szervezeti és mőködési szabályzatai, 
éves munkatervei és beszámolói jóváhagyásának elıkészítése, 

- közremőködés az intézmények területi feladatainak, megyei szolgáltatási körének 
kidolgozásában,  

- közremőködés az intézmények mőködési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatok 
kidolgozásában, 

- az intézmények mőködése törvényességének ellenırzésében való részvétel, 
- az intézmények szakmai feladatainak értékelésében való részvétel. 
 
b) Koordinációs feladatok: 
- közremőködés a képzımővészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok szervezésében, 
- együttmőködés a mővészeti intézményekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel, 

alapítványokkal, 
- közremőködés az intézmények tevékenységének összehangolásában, 
- a Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány mőködésével összefüggı alapítói feladatkörbe 

tartozó közgyőlési elıterjesztések, döntések elıkészítésében, végrehajtásában való 
közremőködés. 
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Sport feladatok: 
- a megyében tevékenykedı sportszövetségek mőködésének segítése, 
- sportszakemberek képzése és továbbképzése, 
- a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, illetve az e körbe tartozó 

sportrendezvények lebonyolításának segítése, különös tekintettel a családok sportjára, a 
hátrányos helyzető társadalmi csoportok, a fogyatékosok, valamint a megyei diákolimpiai 
versenyek-rendszer támogatására, 

- a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel, 
- az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggı területi feladatok ellátása,  
- közremőködés a sport népszerősítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 

sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 
- közremőködés a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 
 
 
Ifjúsági feladatok: 
- együttmőködés, kapcsolattartás a megyei ifjúsági szervezetekkel, 
- közremőködés az ifjúsági érdekképviseleti tevékenység koordinálásában, 
- a megyei ifjúság társadalmi és európai integrációjának elısegítése, 
- a Hajdú-Bihar Megyei Diákönkormányzat munkájának segítése, 
- közremőködés az ifjúsági civil szektor, a megyei önkormányzat és a kormányzati szektor 

közötti párbeszéd fórumának kialakításában. 
 
 
Egészségügyi feladatok: 
- közremőködés az Egészségügyi Holding Zrt. és a Kenézy Kórház Rendelıintézet 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. vonatkozásában az önkormányzat jogkörébe 
tartozó szakmai döntések elıkészítésében, 

- kapcsolattartás az Észak-alföldi Regionális Egészségügyi Tanács titkársági feladatait 
ellátó szervezettel, a Tanácsülések megszervezése, az elıterjesztések elkészítése, a 
döntések végrehajtása, 

- kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és 
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerveivel, valamint a szakmai kamarákkal. 

 
 
Szociális feladatok: 
- az ellátottak körének változásai alapján a struktúramódosítás szakmai elıkészítésének 

koordinálása, 
- a nonprofit gazdasági társaságok munkájának összehangolása, 
- 2000 fı feletti települések szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésre 

való elıkészítése, 
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 

folyamatos felülvizsgálata, 
- a Hajdú-Bihar Megyei Szociálpolitikai Kerekasztal mőködésével kapcsolatos szervezési 

feladatok ellátása, 
- Hajdú-Bihar Megyei Esélyek Háza – Debrecen Humánszolgáltató Központ 

tevékenységének szakmai koordinációja, 
- közremőködés a nonprofit gazdasági társaságok szakmai munkájának ellenırzésében, 
- nyilvántartást vezetése a megyében mőködı szociális ellátást biztosító intézményekrıl, 
- a megye területén megszőnı szakosított szociális intézményekben élı ellátottakról történı 

gondoskodás. 
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Gyermekvédelmi feladatok: 
- a gyermekvédelmi intézmények mőködésének elısegítése, fenntartói feladatok 

elıkészítése, 
- a gyermekvédelmi intézmények szervezeti és mőködési szabályzatainak és szakmai 

programjainak jóváhagyásra történı elıkészítése, valamint belsı szabályzatok és a 
házirend ellenırzése, 

- a gyermekvédelmi intézmények maximális gyermek-létszámáról szóló közgyőlési 
döntések elıkészítése, 

- mőködési engedélyezési eljárások bonyolítása, 
- közremőködés az intézmények mőködési feltételeinek fejlesztésére irányuló javaslatok 

kidolgozásában, 
- intézmények kiváltásának bonyolítása, szakmai koordináció a társosztályokkal és a 

szakminisztériummal, valamint az ezzel kapcsolatos pályázatok szakmai elıkészítése, 
- közremőködés gyermekvédelmi intézmények törvényességi ellenırzésében, 
- gyermekvédelmi koncepció elıkészítése, folyamatos aktualizálása, intézkedési tervek 

megvalósítása, 
- az utógondozói ellátottak részére ingyenes ellátás jóváhagyásának elıkészítése, 
- utógondozottakkal kapcsolatos feladatok ellátása, 
- a szakérıi bizottság mőködéséhez kapcsolódó referensi feladatok ellátása, 
- speciális gyermekotthon mőködésének koordinációja. 
 
 
Szervezési és egyéb feladatok: 
- a megyei közgyőlés, illetve a megyei közgyőlés elnöke egészségügyi, szociális, 

gyermekvédelmi, ifjúsági, valamint közoktatási, közmővelıdési és sport feladatokat érintı 
döntéseinek elıkészítése,  

- az egyes ágazati jogszabályokban foglalt, a fenntartó feladatkörébe tartozó szakmai 
feladatok ellátása, 

- a megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı gazdasági társaságok pályázatokon 
való részvételének szakmai segítése, a projektfolyamatok megvalósításának, 
eredményességének figyelemmel kísérése,  

- szakmai közremőködés az érdekegyeztetı tevékenységben, 
- a megyei önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı gazdasági társaságok létesítésérıl, 

átszervezésérıl, megszőntetésérıl, tevékenységi körének módosításáról, nevének 
megállapításáról szóló közgyőlési döntések elıkészítése, 

- az intézményvezetıi pályázatok lebonyolításában való szakmai közremőködés,  
- az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális Bizottság döntéseinek 

elıkészítése, a mőködésükkel kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása, 
a bizottsági hatáskörben felhasználható pénzeszközök felosztásával kapcsolatos 
adminisztrációs végzése, támogatási szerzıdésekkel és elszámolásokkal kapcsolatos 
ügyintézés,  

- a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban a 
települési önkormányzat által eljuttatott ”Bírálati lapok” és ”Összesítı lapok” 
feldolgozása és rendszerezése, valamint az ezzel összefüggı további feladatok ellátása, 

- kapcsolattartás az alap- és szakellátást nyújtó intézményeket mőködtetı 
önkormányzatokkal, szaktanácsadás, koordináció, 

- az intézményekkel kapcsolatos, megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó 
nyilvántartások vezetése, 

- beruházások, rekonstrukciók tervezésének szakmai véleményezése, 
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- közremőködik a fıosztály szakterületét érintı pályázatok kidolgozásában, projektek 
megvalósításában, projektportfolió elkészítésében, valamint a pályázatfigyelésben, 

- közremőködés az intézményi pályázatok szakmai elıkészítésében és azok elszámolásában, 
- közremőködés a megyei önkormányzat – települési önkormányzatokat segítı – 

szolgáltatásainak nyújtásában, a kistérségi és regionális kapcsolatok fejlesztésében, 
- közremőködés a megyei önkormányzat által kezdeményezett rendezvények 

megvalósításában,  
- az Önkormányzat honlapján megjelenı, a fıosztály felelısségi körébe tartozó adatok 

aktualizálása  
- kapcsolattartás a fıosztály tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetekkel, 
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóságával 

kapcsolatos fenntartói döntések elıkészítése, végrehajtásukban való közremőködés, 
- a fıosztály feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása. 
 
 
C/ Jogi és Önkormányzati Fıosztály 
 
Jogi feladatok: 
- jogi képviselet, 
- szerzıdések, szabályzatok készítésében közremőködés, 
- közremőködés, gazdasági és nonprofit gazdasági társaságok társulások, társadalmi 

szervezetek alapításának jogi elıkészítésében, 
- a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése és az önkormányzat 

rendeleteinek folyamatos felülvizsgálata. 
 
 
A közgyőlés és szervei, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez 
kapcsolódó feladatok: 
- testületi ülések elıkészítése, szervezése, 
- elıterjesztések készítése, 
- rendelet-tervezetek, határozati javaslatok elıkészítése, törvényességi vizsgálata, 
- jegyzıkönyvek megszövegezése, törvényességi vizsgálata, 
- testületi határozatok nyilvántartásának vezetése, 
- a bizottságok mőködésével kapcsolatos szervezési, adminisztrációs feladatok ellátása, 
- a megyei önkormányzat közgyőlése idıszaki kiadványának, az Önkormányzati Híreknek a 

szerkesztése, 
- a közgyőlési döntések végrehajtásának koordinálása, ellenırzése. 
 
 
Humánpolitikai feladatok: 
- munkáltatói jog gyakorlásából adódó döntések elıkészítése, személyi anyagok, 

nyilvántartások kezelése, 
- közalkalmazotti és köztisztviselıi érdekegyeztetési, érdekképviseleti fórum mőködésének 

szervezése, valamint közremőködés az érdekegyeztetı tevékenységben, 
- a nyugdíjas köztisztviselık ügyeinek intézése, 
- a köztisztviselık képzésének, továbbképzésének, közigazgatási és ügykezelıi alap, 

valamint szakvizsgára történı beiskolázásának szervezése. 
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Épített és természeti környezet védelmével, idegenforgalommal kapcsolatos feladatok: 
- az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok összehangolása, 
- tudományos mőhelyekkel, a megye gazdasági szereplıivel való kapcsolattartás, 
- más megyékkel való együttmőködés koordinálása a térség érdekeinek egységes 

képviselete céljából, 
- közremőködés nagyobb térséget érintı társulás létrehozásában az önkormányzatok 

igényeinek felmérése alapján, 
- az idegenforgalom területi és országos érdekeinek összehangolásában való közremőködés, 

a térséget érintı idegenforgalmi értékek feltárása, bemutatása, propagálása, 
- a térségi idegenforgalmi és határmenti együttmőködések ösztönzése, 
- idegenforgalmi célkitőzések meghatározásában való közremőködés, 
- a megyei területfejlesztési tanács döntését megelızıen a megye hosszú távú 

területfejlesztési koncepciójára vonatkozó közgyőlési vélemény tervezetének elkészítése, 
a tanács döntését követıen a koncepció önkormányzatra vonatkozó részének elkészítése 
és a megvalósulás biztosítása, 

- a területi jellegő kommunális közszolgáltatási feladatok ellátásában való közremőködés, 
- a megye arculatát befolyásoló, több települést érintı táji, természeti és épített környezet 

védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének 
segítése, 

- a mezıgazdaság országos és területi érdekeinek összehangolásában való közremőködés, 
- a megye egészére és térségeire kiterjedı, az agráriumot érintı tudományos oktató és 

feltáró munka segítése, 
- a megyei és térségi agrár- és vidékfejlesztési, környezetvédelmi programok, tervek 

kidolgozásában, valamint a meghatározott feladatok településközi és megyei 
összehangolásában, megvalósításában és értékelésében való közremőködés, 

- fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása. 
 
 
Szervezési és egyéb feladatok: 
- választások, népszavazások lebonyolításában való közremőködés, 
- önkormányzatokkal való kapcsolattartás, szakmai segítségnyújtás, 
- a fıosztály feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása, 
- irattár-kezelés, 
- a Jogi és Ügyrendi Bizottság, Fejlesztési Bizottság, a Megye-Város Egyeztetı Bizottság, 

valamint a Házbizottság döntéseinek elıkészítése, mőködésükkel kapcsolatos szervezési, 
adminisztrációs feladatok ellátása, 

- a megyei önkormányzati jelképek használata engedélyezésének elıkészítése, 
- a Fejlesztési Fıosztály irányítása és koordinálása mellett közremőködik a fıosztály 

szakterületét érintı pályázatok kidolgozásában, projektportfolió elkészítésében, valamint a 
pályázatok benyújtásának, a projektek megvalósításának jogi véleményezésében, 

- az Önkormányzat honlapján megjelenı, a fıosztály felelısségi körébe tartozó adatok 
aktualizálása, 

- kitüntetı díjak adományozásának elıkészítése, a javaslatok koordinálása, 
- a postai küldemények feladásának, átvételének, az ügyiratok belsı kézbesítésének a 

megszervezése, lebonyolítása, 
- a megyei közgyőlés elnökének, alelnökeinek, fıjegyzıjének hatáskörébe tartozó ügyek 

elıkészítése, végrehajtása, a végrehajtás ellenırzése. 
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E/ Közgazdasági Fıosztály 
 
Költségvetési feladatok: 
- a költségvetési és a zárszámadási rendelet-tervezet, valamint a költségvetési rendelet 

módosítás tervezetének elıkészítése, 
- a gazdálkodás helyzetérıl szóló beszámolók, tájékoztatók összeállítása (féléves, 

háromnegyed-éves, éves), 
- pénzmaradvány és normatív támogatások elszámolása az önkormányzati fenntartású 

intézményekkel, 
- fıkönyvi-számviteli feladatok ellátása, 
- leltárkülönbözetek számviteli rendezése, 
- intézmények pénzellátása a napi finanszírozási rendszerben,  
- felügyeleti szervként, a GAFI szakmai irányításán keresztül az intézmények 

gazdálkodásának, pénzügyi, számviteli irányítása, elemzése, gazdálkodási, finanszírozási 
problémák esetén - az ágazati szakmai irányítókkal egyeztetve - javaslat kidolgozása a 
szükséges intézkedésekre, költségvetéseik és beszámolóik összeállításának koordinálása, 

- a kötelezı és önként vállalt feladatok pályázataihoz kapcsolódó szerzıdések 
ellenjegyzésének elıkészítése az erre vonatkozó szabályzat szerint, pénzügyi 
lebonyolítása, ellenırzése, elszámoltatása, 

- önhibáján kívül hátrányos helyzető helyi önkormányzatok támogatására, valamint a 
létszámcsökkentésre vonatkozó egyszeri hozzájárulás igénylésére pályázatok elkészítése 
és továbbítása; 

- operatív gazdálkodási feladatok ellátása, analitikus fıkönyvi nyilvántartások vezetése, 
számlázások, célfeladatok, dolgozói munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos ügyintézés, 
üzemeltetéssel, ingatlan bérbeadással kapcsolatos számlázások, szerzıdések 
nyilvántartása és különbözı adatszolgáltatások, 

- az adóbevallásokhoz szükséges nyilvántartások vezetése, havi és éves adóbevallások 
elkészítése, pénzügyi rendezése, 

- a vevı és szállító analitika vezetése, kintlévıségek egyeztetése, behajtása, 
- banki folyószámlákkal, értékpapír befektetési számlával kapcsolatos pénzgazdálkodási 

tevékenység ellátása, 
- pénzkezelési feladatok, számfejtések, pénztári kifizetések ellátása, 
- a közgyőlés és szervei, valamint a területi kisebbségi önkormányzatok tagjai 

tiszteletdíjának és költségtérítésének, valamint a megyei önkormányzat hivatala dolgozói 
bér- és bérjellegő kifizetéseinek tervezése, nyilvántartása, ezen kötelezettségvállalások 
ellenjegyzésének elıkészítése az erre vonatkozó szabályzat szerint, adatszolgáltatás, 

- a megyei önkormányzat külkapcsolataival összefüggı külföldi kiküldetések 
költségelszámolásának elkészítése, 

- pénzügyi információs rendszer mőködtetése, 
- a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé rendszeres és eseti 

információs jelentések készítése és adatszolgáltatás a központi költségvetés részére, 
- pénzügyi, számviteli szabályozások kidolgozása, 
- az önkormányzat mőködésével kapcsolatos közérdekő adatok közzététele és 

nyilvántartása, 
- az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységével összefüggı beszámolók 

elkészíttetése, 
- kötvények, értékpapírok kibocsátásában, vásárlásában a közgyőlési és bizottsági döntések 

szerinti közremőködés, 
- bank-kapcsolatok fenntartása, betétek, hitelfelvételek elıkészítése, 
- hitelek, kölcsönök esedékességének figyelemmel kísérése, kezelése. 
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Vagyongazdálkodási feladatok: 
- ingatlan vagyonkataszter vezetése, vagyonnyilvántartás, 
- a megyei önkormányzat üzletrészekben, részvényekben, alapítványokban megtestesülı 

vagyonának nyilvántartása, értékelése, 
- az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos szabályzatok elıkészítése, 
- a forgalomképes ingatlanvagyon hasznosításához elıterjesztés készítése és a döntés 

végrehajtása, 
- az önkormányzati tulajdon rendezésével kapcsolatos döntések elıkészítése, javaslatok 

összeállítása, 
- a Hivatal eszközeinek leltározása, 
- a Hivatal felesleges vagyontárgyainak hasznosítása, selejtezési feladatok ellátása, 
- az intézmények éves beruházási és felújítási igényének összegzése, közremőködés a 

feladatok rangsorolásában, szaktanácsadás, mőszaki ellenırzés, 
- a vagyongazdálkodással összefüggı pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése és 

közremőködés az önkormányzati vagy intézményi pályázatok elkészítésében, javaslatok 
kidolgozása a hatékonyabb vagyonhasznosításra, 

- a megyei önkormányzat által adott lakáscélú kölcsönök végrehajtási feladatai, 
- a vagyonbiztosítással kapcsolatos tevékenység koordinálása, 
- a megyei önkormányzat hivatala beruházás-statisztikai adatszolgáltatásának elıkészítése, 
- ingatlanfejlesztési tevékenység folytatása. 
 
 
Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 
- éves közbeszerzési terv elkészítése és az adott évre vonatkozó közbeszerzési terv alapján 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása, 
- ajánlatok bekérése, értékelése, a szerzıdések elıkészítése, a megvalósítás ellenırzése, a 

pénzügyi kifizetések koordinálása, ütemezése. 
 
 
Ellátási feladatok: 
- az Önkormányzat mőködéséhez szükséges mőszaki és tárgyi feltételek biztosítása, 

valamint egyéb szolgáltatások (takarítás, portaszolgálat) igénybevételére vonatkozó 
döntések elıkészítése, a megállapodásokban foglaltak ellenırzése, 

- az épületekkel, gépekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel kapcsolatos, üzemeltetési és 
karbantartási feladatok ellátása, 

- a szükséges nyomdai, sokszorosítási tevékenységek elvégzése, 
- tárgyi eszközök, kis értékő tárgyi eszközök, anyagok, irodaszerek, nyomtatványok, 

kellékek iránti igények összegyőjtése, árajánlatok bekérése, beszerzés és raktározás, 
- a gépjármőpark üzemeltetése, karbantartása, az üzemanyag felhasználás elszámolása, havi 

ellenırzése, 
- a Hivatali étterem által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feladatok 

koordinálása a bérlıvel, 
- a telefonközpont üzemeltetése, 
- a parkoló használattal kapcsolatos feladatok ellátása, 
- a munkavédelmi és tőzrendészeti elıírásoknak való megfelelés biztosítását végzı 

szolgáltatóval való kapcsolattartás, a tevékenység koordinálása, ellenırzése. 
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Szervezési és egyéb feladatok: 
- szakmai közremőködés az érdekegyeztetı tevékenységben, 
- az Önkormányzat honlapján megjelenı, a fıosztály felelısségi körébe tartozó adatok 

aktualizálása, 
- a Fejlesztési Fıosztály irányítása és koordinálása mellett közremőködik a projekt és 

fejlesztési típusú pályázatok pénzügyi részeinek kidolgozásában, a projektek pénzügyi 
lebonyolításában, valamint a projektportfolió pénzügyi vonatkozásainak elkészítésében, 

- a támogatások feladatonkénti pénzügyi lebonyolítása, elszámolása, nyilvántartások 
vezetése, 

- a Gazdasági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság döntéseinek elıkészítése, 
mőködésével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatok ellátása, 

- a megyei önkormányzat elektronikus ügymenetet és iratkezelést biztosító szoftver és 
hardver állományával kapcsolatos feladatok ellátása, azok üzemeltetése, 

- a hivatal levelezési rendszerének üzemeltetése, 
- távoli elérés lehetıségének mőszaki biztosítása, 
- a fıosztály feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása. 
 
 
F/ Ellenırzési Csoport 
 
- rendszerszemlélető megközelítéssel elemzi, értékeli az ellenırzött költségvetési szerv 

kockázatkezelési, ellenırzési és irányítási eljárásainak, szervezeti mőködésének 
hatékonyságát, gazdaságosságát, eredményességét és a szabályszerőséget (a 
jogszabályoknak és a belsı szabályzatoknak való megfelelést), 

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat és javaslatot 
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetıje számára a szervezet szabályszerő, 
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes mőködtetésére, 

- vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési 
rendszerek (FEUVE) kiépítésének, mőködésének, jogszabályoknak és belsı 
szabályzatoknak való megfelelését, 

- értékeli a kontrollpontok és – folyamatok, illetve a kockázatok megismerésére alapozva, 
hogy az egyes kontrollok milyen hatékonyan csökkentik, vagy eredményesen kezelik az 
adott kockázatokat, 

- vizsgálja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási folyamatokra kialakított belsı kontrollok 
érvényesülését az önkormányzati források szabályszerő felhasználásában, 

- vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszerek mőködésének 
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, 

- vizsgálja a rendelkezésére álló erıforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 
gyarapítását,  

- nyomon követi az ellenırzési jelentések alapján megteendı intézkedések végrehajtását, 
- elkészíti a közgyőlés elé kerülı ellenırzéssel kapcsolatos elıterjesztéseket, elemzı 

anyagokat, 
- elvégzi az ellenırzési ütemterv szerint az intézmények és a társaságok pénzügyi-gazdasági 

ellenırzését, a Hivatal belsı ellenırzési feladatait, illetve a cél és témavizsgálatokat, 
- az intézmények és a hivatalvezetés számára történı tanácsadás, elemzı, elıkészítı 

feladatok végzése, szakmai konzultáció, 
- a feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása. 
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G/ Vezetıi Titkárság 
 
- a választott és kinevezett tisztségviselık munkájának közvetlen segítése, 
- kommunikációs és PR feladatok ellátása, 
- kapcsolattartás a társmegyékkel, az együttmőködésben érdekelt szervekkel, kamarákkal, 

intézményekkel, 
- a feladatkörébe tartozó iktatási és ügyirat-kezelési feladatok ellátása, 
- a nemzetközi szervezetekben való részvételbıl adódó elıkészítı és szervezési feladatok 

ellátása, 
- a megyei önkormányzat testvérmegyei kapcsolatainak ápolása, a közöttük lévı 

együttmőködések kialakítása, koordinálása, az ezekhez kapcsolódó elıkészítı és 
szervezési feladatok ellátása. 

 
 

V. 
 

A Hivatal mőködési rendje 
 
1. A Hivatalban osztott iktatási rendszer mőködik. Az iratkezelés feletti általános felügyeletet 
a megyei fıjegyzı gyakorolja, a szervezeti egységek vezetıi az irányításuk alá tartozó 
egységeknél ellenırzik az iratok nyilvántartásának és kezelésének rendjét, az erre vonatkozó 
elıírások betartását.  
A Hivatal irattári, ügykezelési és selejtezési rendjét külön szabályzat tartalmazza. 
 
2. A kiadmányozás rendjét a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı szabályozza. 
 
3. A Hivatalban a munkaidı munkanapokon 7,30 órától 16,00 óráig, a törzsidı 8,00 órától 
16.00 óráig, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig, a törzsidı 8,00 órától 13,30 óráig tart. 
A dolgozók fıosztályonként jelenléti íven jegyzik munkába érkezésük és távozásuk 
idıpontját. 
Napközben – törzsidıben – a munkahelyrıl eltávozást a fıosztályvezetı tekintetében a 
fıjegyzı, a Hivatal többi dolgozójának esetében a szervezeti egység vezetıje engedélyezi. 
A napi munka befejezése után az irodahelyiségekben elzáratlanul ügyirat, bélyegzı nem 
maradhat. 
 
4. A Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
A fıosztályok ügyfélfogadást kedden és csütörtökön 8,00 órától 16,00 óráig tartanak. 
 
5. A belsı szervezeti egységek az elnevezésüket is tartalmazó bélyegzıt használnak. A 
bélyegzıkrıl bélyegzı-nyilvántartást kell vezetni.  

 
VI. 

 
Mellékletek 

 
1. számú melléklet A Hivatal szervezeti felépítése  
2. számú melléklet  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
 
 
 



A Hivatal szervezeti felépítése 
1. számú melléklet 

Vezetıi titkárság Fıjegyzı 
(aljegyzı) 

 
Fejlesztési Fıosztály 

Közgazdasági Fıosztály Intézményfenntartói 
Fıosztály 

 

Pályázati feladatok 

Közbeszerzési eljárások 
lefolytatása 

Közoktatási, kulturális, 
sport és ifjúsági 

feladatok 

Egészségügyi, szociális, 
gyermekvédelmi 

feladatok 

 

Költségvetési feladatok 

Vagyongazdálkodási 
feladatok 

 

Ellátási feladatok 

 

Partnerségi és 
Külkapcsolatok 

Kommunikációs PR és 
titkársági feladatok 

 
Területrendezéssel 

kapcsolatos feladatok 

Tisztségviselık 

A közgyőlés és szervei, 
valamint a területi 

kisebbségi önkormányzatok 
mőködéséhez kapcsolódó 

feladatok 

 

Humánpolitikai feladatok 

 

Jogi feladatok 

Ellenırzési csoport 

Jogi és Önkormányzati 
Fıosztály 

Épített és természeti 
környezet védelmével, 

idegenforgalommal 
kapcsolatos feladatok 
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2. számú melléklet 
 
 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény (a 
továbbiakban: törvény) 3. § (1)-(2) bekezdései alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Hivatalánál a következı munkaköröket betöltı (munkaköri feladatokat ellátó) köztisztviselık 
kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni: 
 
A törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 

- megyei fıépítész, 
- nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények mőködésével összefüggı 

hatósági feladatokat ellátó közoktatási ügyintézık. 
A törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján: 

- közbeszerzési referens,  
- közbeszerzési eljárásban közremőködı jogi, vagyongazdálkodási és mőszaki 

ügyintézık. 
A törvény 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján: 

- kötelezettségvállalásra, utalványozásra, illetve ezek ellenjegyzésére jogosultak, 
- gazdálkodás ellenırzésére jogosult belsı ellenırök, 
- pénztáros, 
- pénztárellenır, 
- vagyongazdálkodási ügyintézı. 

A törvény 3. § (1) bekezdés d)-e) pontjai alapján: 
- az önkormányzati támogatási kerettel rendelkezı állandó bizottságok referensei. 

A törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjai alapján: 
- a vezetıi megbízással rendelkezı köztisztviselık. 

 
 
2. A közgyőlés egyidejőleg a 8/2010. (II. 12.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, valamint a megyei fıjegyzıt a megyei önkormányzat 
szabályzatainak – a 2011. május 1. napjától hatályos ügyrendnek megfelelı – módosítására és 
jóváhagyására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
     Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı 
Határidı:    2011. július 15. a szabályzatok módosítására 
 
 
 
 
88/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának hatályos szövegét 2011. május 1. 
napjától a következık szerint módosítja: 
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A hivatal neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA 
 

Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.  
 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és az 
egyéb törvényekben meghatározott, a megyei önkormányzatok 
részére elıírt feladatok ellátása. 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

Alaptevékenysége  
(2009. december 31-ig): 
 

75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

75117-5 Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos 
feladatok végrehajtása 

75118-6 Önkormányzati képviselıválasztással kapcsolatos 
feladatok végrehajtása 

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

 
Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 
 

811000 Építményüzemeltetés 
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése 

területi szinten 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek 

helyi, területi szinteken 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842206 Honvédelmi felkészítés 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
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890111 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex 
tevékenységek és programok 

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 
 

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítı 
tevékenységek 

 
Illetékessége: Hajdú-Bihar megye 

 
Az alapító neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 

4024 Debrecen, Piac 54. 
 

Alapításának éve: 1990 
 

A fenntartó neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
4024 Debrecen, Piac 54. 
 

Irányító szerv neve, 
székhelye: 
 

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

A költségvetési szerv 
gazdálkodási jogköre: 
 

Közhatalmi feladatokat ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó, a 
költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes 
jogkörrel gazdálkodó költségvetési szerv.  
 

A hivatal vezetıjének 
kinevezési rendje:  
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozatlan idıre 
megyei fıjegyzıt nevez ki. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  
 

A hivatal alkalmazottainak foglalkoztatására a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján kerül sor. 
 

A feladatellátást 
szolgáló vagyon: 
 

- Debrecen, Piac u.54., hrsz.: 9710/1 – irodaház 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 301/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı 
Határidı:    2011. április 29. 
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89/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala alapító okiratának hatályos szövegét 2011. május 1. 
napjától a következık szerint foglalja egységes szerkezetbe: 

 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA  

ALAPÍTÓ OKIRATA 
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
A hivatal neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA 

 
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.  

 
Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, és az 
egyéb törvényekben meghatározott, a megyei önkormányzatok 
részére elıírt feladatok ellátása. 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

Alaptevékenysége: 
 

811000 Építményüzemeltetés 
841112 Önkormányzati jogalkotás  
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése 

területi szinten 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842206 Honvédelmi felkészítés 
890111 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
 

Illetékessége: Hajdú-Bihar megye 
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Az alapító neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen, Piac 54. 
 

Alapításának éve: 1990 
 

A fenntartó neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
4024 Debrecen, Piac 54. 
 

Irányító szerv neve, 
székhelye: 
 

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

A költségvetési szerv 
gazdálkodási jogköre: 
 

Közhatalmi feladatokat ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó, a 
költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes 
jogkörrel gazdálkodó költségvetési szerv.  
 

A hivatal vezetıjének 
kinevezési rendje:  
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozatlan idıre 
megyei fıjegyzıt nevez ki. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  
 

A hivatal alkalmazottainak foglalkoztatására a köztisztviselık 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény alapján kerül sor. 
 

A feladatellátást 
szolgáló vagyon: 
 

- Debrecen, Piac u.54., hrsz.: 9710/1 – irodaház 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı 
Határidı:    2011. április 29. 
 
 
 
90/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl 
szóló, módosított 1996. évi XXI. törvény 14. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a 
közgyőlés elnökének a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési 
Tanácsot tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:  2011. május 6. 
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91/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai alapító okiratának 
hatályos szövegét 2011. május 1. napjától a következık szerint módosítja 
 
Az intézmény neve: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DEBRECENI 
ÉS NYÍRSÉGI LAKÁSOTTHONAI 
 

Székhelye: 
 

4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

Gyermekvédelmi szakellátás 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége: 841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális különleges és utógondozói ellátást 
nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

Alapító neve, címe: 
 
 

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

Alapításának éve: 
 

1998. 
 

Fenntartó neve, címe: 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

Gazdálkodási jogköre: 
 

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

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 
 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján kerül sor. 
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Telephelyei: - Téglás, Május 1. u. 2. 

- Téglás, Kossuth u. 42. 
- Debrecen, Békés u. 9. 
- Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7. 
- Debrecen, Tégláskert u. 68. 
- Debrecen, Kosárfonó u. 30. 
- Nyíracsád, Malom u. 8. 
- Nyíracsád, Zrínyi u. 6. 
- Nyíradony, Ifjúság u. 4. 
- Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8. 
 

Az intézménybe felvehetı 
maximális 
gyermeklétszám: 
 

104 fı 94 fı 
- ebbıl befogadó otthoni ideiglenes férıhelyek száma 10 fı 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Téglás, Május 1. u. 2., hrsz.: 507/15 - intézmény  
- Téglás, Kossuth u. 42., hrsz.:366/1 - intézmény 
- Debrecen, Békés u. 9., hrsz.: 11738/463 - intézmény 
- Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7., hrsz.: 26783/20 - intézmény 
- Debrecen, Tégláskert u. 68., hrsz.: 14686/3 - intézmény 
- Debrecen, Kosárfonó u. 30., hrsz.: 116/79 - intézmény 
- Nyíracsád, Malom u. 8., hrsz.: 539/3 - intézmény 
- Nyíracsád, Zrínyi u. 6., hrsz.: 700 - intézmény 
- Nyíradony, Ifjúság u. 4., hrsz.: 1896/63 - intézmény 
- Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8., hrsz.: 167 – intézmény 
 
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét 
a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 
 

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

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza meg. 

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi 37/2011. (II. 11.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Tripsó Zoltán, igazgató 
Határidı:    2011. május 1. 
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92/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a  
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai alapító 
okiratának hatályos szövegét 2011. május 1. napjától a következık szerint foglalja egységes 
szerkezetbe: 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
DEBRECENI ÉS NYÍRSÉGI LAKÁSOTTHONAI  

ALAPÍTÓ OKIRATA  
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
Az intézmény neve: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT DEBRECENI 
ÉS NYÍRSÉGI LAKÁSOTTHONAI 
 

Székhelye: 
 

4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

Gyermekvédelmi szakellátás 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége: 841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális különleges és utógondozói ellátást nyújt, 
valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
 

Mőködési köre Hajdú-Bihar megye 
 

Alapító neve, címe: 
 
 

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

Alapításának éve: 
 

1998. 
 

Fenntartó neve, címe: 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

Gazdálkodási jogköre: 
 

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



2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 307. 

 
A foglalkoztatottakra 
vonatkozó 
foglalkoztatási 
jogviszony: 
 

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

Telephelyei: - Téglás, Május 1. u. 2. 
- Téglás, Kossuth u. 42. 
- Debrecen, Békés u. 9. 
- Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7. 
- Debrecen, Kosárfonó u. 30. 
- Nyíracsád, Malom u. 8. 
- Nyíracsád, Zrínyi u. 6. 
- Nyíradony, Ifjúság u. 4. 
- Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8. 

Az intézménybe 
felvehetı maximális 
gyermeklétszám: 
 

94 fı 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Téglás, Május 1. u. 2., hrsz.: 507/15 - intézmény  
- Téglás, Kossuth u. 42., hrsz.:366/1 - intézmény 
- Debrecen, Békés u. 9., hrsz.: 11738/463 - intézmény 
- Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7., hrsz.: 26783/20 - intézmény 
- Debrecen, Kosárfonó u. 30., hrsz.: 116/79 - intézmény 
- Nyíracsád, Malom u. 8., hrsz.: 539/3 - intézmény 
- Nyíracsád, Zrínyi u. 6., hrsz.: 700 - intézmény 
- Nyíradony, Ifjúság u. 4., hrsz.: 1896/63 - intézmény 
- Nyírmártonfalva, Deák F. u. 8., hrsz.: 167 – intézmény 
 
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a 
mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 
 

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

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje:  

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza meg. 

 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Tripsó Zoltán, igazgató 
Határidı:    2011. május 1. 
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93/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdú-
Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapító okiratának hatályos 
szövegét 2011. május 1. napjától a következık szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: 
 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI 
GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 

Az intézmény rövid neve: HBM TGYSZ 
 

Székhelye: 
 

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

889900 M.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül 
879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége: 
 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

855936 Kötelezı felkészítı képzések 
879016 Nevelıszülınél elhelyezettek ellátása 
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint különleges ellátást nyújt, nevelıszülıi 
ellátásban ideiglenes elhelyezést, valamint külsı férıhelyen 
utógondozói ellátást biztosít. Nevelıszülıi hálózatában 
szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. 
Befogadó otthont mőködtet, az ideiglenes férıhelyek száma: 
10 fı 

Telephelye: 
 

Debrecen, Tégláskert u. 68. 

Mőködési köre: 
 

Hajdú-Bihar megye 
 

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

Alapításának éve: 1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

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

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 
 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a gyermekvédelemrıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kerül sor. 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Debrecen, Vármegyeháza u. 9., hrsz.: 9704 – intézmény 
- Debrecen, Tégláskert u. 68., hrsz.: 14686/3 - intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti  
rendelkezés joga: 
 

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

Az intézményvezetı  
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi 35/2011. (II. 11.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Erdei Sándor, igazgató 
Határidı:   2011. május 1. 
 
 
 
94/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a  
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapító okiratának hatályos 
szövegét 2011. május 1. napjától a következık szerint foglalja egységes szerkezetbe: 

 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 

ALAPÍTÓ OKIRATA  
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
Az intézmény neve: 
 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI 
GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 

Az intézmény rövid neve: HBM TGYSZ 
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Székhelye: 
 

4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

889900 M.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül 
879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége: 
 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

855936 Kötelezı felkészítı képzések 
879016 Nevelıszülınél elhelyezettek ellátása 
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint különleges ellátást nyújt, nevelıszülıi 
ellátásban ideiglenes elhelyezést, valamint külsı férıhelyen 
utógondozói ellátást biztosít. Nevelıszülıi hálózatában 
szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. 
Befogadó otthont mőködtet, az ideiglenes férıhelyek száma: 
10 fı 

Telephelye: 
 

Debrecen, Tégláskert u. 68. 

Mőködési köre: 
 

Hajdú-Bihar megye 
 

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

Alapításának éve: 1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

Gazdálkodási jogköre: 
 

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

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 
 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a gyermekvédelemrıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kerül sor. 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Debrecen, Vármegyeháza u. 9., hrsz.: 9704 – intézmény 
- Debrecen, Tégláskert u. 68., hrsz.: 14686/3 - intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 



2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 311. 

 
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.  
 

Az intézményvezetı  
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 

 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Erdei Sándor, igazgató 
Határidı:   2011. május 1. 
 
 
 
95/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a kötelezı feladatai közé tartozó 
gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosítása tárgykörében hozott 70/2011. (III. 25.) 
MÖK határozatát a következık szerint módosítja: 
 
„3. Kinyilatkozza, hogy a közbeszerzési eljárás és az ellátási szerzıdés megkötése során a 
következı szempontok érvényesítését priorizálja: 
 

- a nyertes pályázó az átadásra kerülı intézmények érintett dolgozóit, valamint az 
érintett intézmények telephelyein gazdálkodási munkakörben foglalkoztatott 
dolgozókat a szerzıdés hatályba lépése napjától teljes létszámban átveszi és 
továbbfoglalkoztatja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
25/A. §-a alapján.” 

 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során gondoskodjon a 
módosított szempont érvényesítésérıl. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 13., a közbeszerzési eljárás elbírálására 
 
 
 
96/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazás alapján − figyelemmel a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjára − a 
fenntartásában mőködı biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium (továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát 2011. július 1. napjával 
átadja Biharkeresztes Város Önkormányzatának a következık szerint: 
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- Átadásra kerül az Intézmény 98/2011. (IV. 29.) MÖK határozattal elfogadott alapító 

okiratában alaptevékenységként meghatározott valamennyi közoktatási feladat 
(gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás), valamint 
a kötelezı felvételt biztosító szakiskolai körzeti feladatok ellátása határozatlan idıre.  

 
- A megyei önkormányzat tulajdonát képezı és az Intézmény feladatellátását szolgáló, 

korlátozottan forgalomképes, a berettyóújfalui ingatlan-nyilvántartásban szereplı, 
biharkeresztesi 204. hrsz-ú, 506. hrsz-ú, 507/2. hrsz-ú belterületi, valamint a 0161/12 
hrsz-ú, 0161/17 hrsz-ú, 0161/21 hrsz-ú, 0161/22 hrsz-ú és a 0161/28 hrsz-ú külterületi 
szántó ingatlanokat határozatlan idıre − a feladatellátás idıtartamára − Biharkeresztes 
Város Önkormányzatának térítésmentes használatába adja.  

 
- A megyei önkormányzat, illetve az Intézmény tulajdonát képezı, üzemeltetésében lévı az 

Intézmény feladatellátását szolgáló ingóságokat − 2011. június 30-ai leltár alapján − a 
feladatellátás idıtartamára a biharkeresztesi önkormányzat térítésmentes használatába 
adja. 

 
- Az átadott intézményi ingó- és ingatlanvagyon mőködtetésérıl, a rendeltetésszerő 

használatra alkalmas állapot megırzését biztosító karbantartásról, az ingóságok pótlásáról 
a biharkeresztesi önkormányzatnak, míg az ingatlanok felújításáról, vagyonbiztosításáról a 
megyei önkormányzatnak kell gondoskodnia.  

 
- Az Intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a fenntartói jog átadását követıen is a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül sor, a 
fenntartói jog átadása nem érinti a közalkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyát, a 
munkáltatójuk 2011. július 1. napjától az Intézmény marad. 

 
- Az Intézmény magasabb vezetıjének megbízatása 2010. augusztus 1-tıl 2015. augusztus 

15-ig terjedı határozott idıre szól, mely a fenntartói jog átadásáig változatlan marad. A 
fenntartói jog átadását követıen az átvevı fenntartó joga a megbízással kapcsolatos 
döntések meghozatala. 

 
- A megyei önkormányzat az Intézmény vonatkozásában a 2011. évre igényelt közoktatási 

feladatmutatók közül a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi 
CLXIX. törvény alapján a 2011. évben idıarányosan 4 hónapra (szeptember−december) 
járó feladatmutatók elıirányzatait csökkenti, míg Biharkeresztes Város Önkormányzata 
növeli: 

- a középfokú iskola 9−12. évfolyam 
- az iskolai szakképzés, elméleti képzés 

- szakiskola, szakközépiskola elsı szakképzési évfolyama 
- szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama 
- szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama 

- a kollégiumi nevelés-ellátás 
- gimnázium 
- szakközépiskola 
- szakiskola 

- az iskolai gyakorlati oktatás 
- szakiskola 9−10. évfolyam 
- szakközépiskola 9−10. évfolyam 
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- a szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
- egy évfolyamos képzés, valamint több évfolyamos képzés második 

szakképzési évfolyamai 
- elsı évfolyamos képzés, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 
- utolsó évfolyamos képzés, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 

- a kedvezményes iskolai, kollégiumi étkeztetés 
- a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének 

támogatása és 
- a támogatás osztályfınöki pótlék kiegészítéséhez 

megnevezéső feladatmutatók vonatkozásában.  
 
A megyei önkormányzat átadja továbbá a tanulók ingyenes tankönyvtámogatása 
feladatmutatóval kapcsolatos elıirányzatot. 
 
Az Intézmény átadás-átvételi idıpontja miatt keletkezı finanszírozási eltérések rendezésére 
oly módon kerül sor, hogy a fenntartói jog átadásának napját megelızı idıszakra járó 
normatív hozzájárulás a megyei önkormányzatot, a feladatátadás napját követıen járó 
normatív hozzájárulás a biharkeresztesi önkormányzatot illeti meg. 
 
 
2. A közgyőlés − az Intézmény fenntartói jogának átadásával összefüggésben − a 
következıket rendeli el: 
 
- Az intézményvezetı 2011. május 31-ét követıen a béreken és járulékain, a közüzemi 

díjakon, az érettségi és szakmai vizsgákkal kapcsolatos kifizetéseken, a folyamatban lévı 
pályázatok és a szakképzés fejlesztési támogatások felhasználásán felül kötelezettséget 
nem vállalhat. 

 
- Az intézményvezetı az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13/A. § (1), 
(7) bekezdéseiben foglaltak alapján 2011. június 30-ai fordulónappal − 60 napon belül − 
az éves elemi költségvetési beszámolónak megfelelı adattartalommal, leltárral és záró 
fıkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 

 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a határozat 1. pontjában rögzített feltételeknek megfelelı 
tartalmú közoktatási megállapodás aláírására. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke  
 Sebı László, igazgató  
 Szabó András, igazgató 
Határidı:   2011. április 30., a Magyar Államkincstár tájékoztatására 
    2011. május 31., az intézményvezetı kötelezettségvállalására  

2011. május 31., a közoktatási megállapodás aláírására 
2011. augusztus 30., a beszámoló elkészítésére 
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97/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Bocskai 
István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának hatályos 
szövegét 2011. május 1. napjától a következık szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, 

SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 

Az intézmény rövid 
neve: 

Bocskai István Középfokú Iskola és Kollégium 
 

 
Székhelye: 

 
4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2.  
 

OM azonosítója: 031196  
 
Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

 
Közoktatási feladatok 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  

853100  Általános középfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége  
(feladatai) 
(2010. január 1-jétıl): 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. 

évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. 

évfolyamon) 
- egyéb szolgáltatások: rendvédelmi 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) 
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- 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 technikus (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 technikus (OKJ szám: 54 

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

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

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



316. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/7. szám 

 
Alapításának éve: 
 

1990 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye: 

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

A költségvetési szervnek 
a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 
törvény szerinti 
besorolása: 
 
A költségvetési szerv 
gazdálkodási jogköre: 
 

Közszolgáltatást ellátó, Önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából 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. 
 

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: 160 fı 130 fı 
felnıttoktatási tagozat: 50 fı 

- szakközépiskola: 60 fı 100 fı 
- szakiskola: 125 fı 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. 
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A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 

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

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 74/2010. (III. 26.) MÖK határozatát, 
valamint 75/2010. (III. 26.) MÖK határozatát.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Szabó András, igazgató 
Határidı:   2011. május 6., a változás bejelentésére 
 
 
 
98/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Bocskai 
István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának hatályos 
szövegét 2011. május 1. napjától a következık szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
 

BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 

Az intézmény neve: BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, 
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
 

Az intézmény rövid 
neve: 

Bocskai István Középfokú Iskola és Kollégium 
 

 
Székhelye: 

 
4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2.  
 

OM azonosítója: 031196  
 
Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

 
Közoktatási feladatok 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  

853100  Általános középfokú oktatás 
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Alaptevékenysége  
(feladatai): 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13. 

évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13. 

évfolyamon) 
- egyéb szolgáltatások: rendvédelmi 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) 
- parképítı és -fenntartó technikus (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) 
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- 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 technikus (OKJ szám: 54 

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

tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

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

Alapításának éve: 
 

1990 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye: 

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

A költségvetési szerv 
gazdálkodási jogköre: 

Önállóan mőködı, a költségvetési elıirányzatok feletti 
gazdálkodás szempontjából 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. 
 

Telephelye: 4110 Biharkeresztes, Táncsics u. 34. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási intézmény 

Intézményegységek: 
1. Gimnázium 
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- felnıttoktatási tagozat 
2. Szakközépiskola 
3. Szakiskola 
4. Kollégium  
 

Az intézménybe 
felvehetı maximális 
tanulólétszám: 

- gimnázium: 130 fı 
felnıttoktatási tagozat: 50 fı 

- szakközépiskola: 100 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: 

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

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 1. 
 
 
 
99/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. §-ai, valamint a Pálfi István 
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére vonatkozó megállapodás  
II. 4. pontjában foglaltak alapján a társulásból 2011. június 30. napjával kilép. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a társulás elnökét. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
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100/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. 
törvény 2. § (6) bekezdése alapján - tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 89/B. § rendelkezéseire - kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Alföld Szakképzı 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő 
Társaságban 2011. július 1. napjával tagsági jogviszonyt kíván létesíteni. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a megyei önkormányzat tagsági jogviszony létesítési 
szándékáról tájékoztassa a társaság ügyvezetıjét. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
101/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés a megyei közoktatási 
fejlesztési tervre épített szakvélemény kiadására” vonatkozó elıterjesztéshez tartozó I-VIII. 
határozati javaslatokról egyben szavaz. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 29. 
 
 
 
102/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának (továbbiakban: Berettyóújfalu Önkormányzata) 
közoktatási intézményi átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl a 
következı szakvéleményt alakítja ki:  
 
• Berettyóújfalu Önkormányzata Bakonszeg Község Önkormányzatával az általános iskolai 

nevelés-oktatás ellátására kötött közoktatási társulási megállapodást 2011. augusztus 31-ei 
hatállyal felmondta. A bakonszegi tanulók alapfokú nevelésére-oktatására Bakonszeg 
Község Önkormányzata közoktatási társulási megállapodást kíván kötni Furta Község 
Önkormányzatával.  
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján Berettyóújfalu Önkormányzata a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
járt el. A tervezett intézkedés végrehajtása esetén az adott tevékenység színvonalának 
csökkenése nélkül ellátható úgy, hogy az sem a tanulóknak, sem a szülıknek aránytalan 
terhet nem jelent. 
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• Mezısas Község Önkormányzata az óvodai nevelés, valamint az általános iskolai nevelés-
oktatási feladatok ellátását Berettyóújfalu Önkormányzatával kötött közoktatási társulási 
megállapodás útján kívánja ellátni. Berettyóújfalu Önkormányzata a csatlakozási 
szándékot tudomásul vette, az ehhez kapcsolódó intézkedéseket megkezdte. A mezısasi 
gyermekek óvodai nevelése továbbra is Mezısason történne, Berettyóújfalu 
Önkormányzata fenntartásában mőködı Vass Jenı Óvoda és Bölcsıde tagintézményeként 
mőködı, Mezısas, Nagy Sándor u. 53. sz. alatti óvodában. A Berettyóújfalu 
Önkormányzata fenntartásában mőködı II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ellátási 
területe a következı tanévtıl a Mezısas illetıségő tanulók alapfokú nevelésével-
oktatásával bıvülne. A közoktatási szakértıi vélemény alapján a mezısasi óvodáskorú 
gyermekek ellátása továbbra is saját településükön változatlan feltételekkel, megfelelı 
színvonalon történne. Az általános iskolai nevelés-oktatás az átszervezés után továbbra is 
megfelelı színvonalon ellátható. Az intézkedés nem jár a gyermekek, a tanulók, a szülık 
aránytalan tehernövekedésével, nem sérül a gyermekek, a tanulók mindenek felett álló 
érdeke. 

 
• Berettyóújfalu Önkormányzata a fenntartásában mőködı Bihari Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény Berettyóújfalu Városi Zeneiskolát a 2011/2012. tanévtıl 
kezdıdıen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola telephelyeként kívánja mőködtetni. A 
közoktatási szakértıi vélemény alapján a feladatok ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételek a szervezeti átalakítás miatt nem változnának. Az átszervezés után is az 
alapfokú nevelés-oktatás és az alapfokú mővészeti oktatás továbbra is megfelelı 
színvonalon ellátható. A tervezett intézkedés által aránytalan teher nem hárul a tanulókra 
és a szülıkre. 

 
• Váncsod Község Önkormányzat Képviselı-testülete a váncsodi tanulók általános iskolai 

nevelésére-oktatására vonatkozóan kinyilvánította szándékát közoktatási társulási 
megállapodás megkötésére Berettyóújfalu Önkormányzatával. A váncsodi tanulók a 
Berettyóújfalu Önkormányzata fenntartásában mőködı II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola székhelyén lennének elhelyezve. A tanulók utaztatása autóbusszal történne. A 
közoktatási szakértıi vélemény szerint az intézményi átszervezés után az alapfokú 
nevelés-oktatás továbbra is megfelelı színvonalon ellátható, aránytalan teher nem hárul a 
tanulókra és szülıkre. 

 
Hajdú-Bihar megye 2010/2011-ig szóló közoktatási fejlesztési tervében foglaltak szerint 
fontos célkitőzés, hogy a települési önkormányzatoknak továbbra is gondoskodniuk kell - 
óvoda fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, fenntartóval 
kötött megállapodás alapján, a szülıi igényeknek megfelelıen - az óvodai nevelésrıl, 
törekedve arra, hogy a 3-6 éves korú gyermekek óvodai nevelése teljes körő legyen. 
 
A megyei fejlesztési tervben elıírtak szerint indokolt és támogatandó az egyes települések 
iskolái, több település iskolái közötti együttmőködés és munkamegosztás a korszerő, 
szakszerő, versenyképes nevelés-oktatás tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése, a 
képzési programok mőködtetése terén a tanulók esélyegyenlıségének növelése, a 
hatékonyabb pedagógusfoglalkoztatás érdekében. Az együttmőködés bármely formája 
indokolt lehet a helyi körülményektıl függıen. Indokolják az együttmőködést pedagógiai-
szakmai indokok, valamint a demográfiai adatok kedvezıtlen alakulása miatti szorító 
pénzügyi helyzet, az iskolával szemben támasztott differenciált követelmények. 
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Mindezek alapján Berettyóújfalu Önkormányzata tervezett intézkedései összhangban vannak 
a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 

 
 
 
103/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Biharnagybajom Község Önkormányzatának (továbbiakban: Biharnagybajom 
Önkormányzata) közoktatási intézményi átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói 
intézkedéseirıl a következı szakvéleményt alakítja ki:  
 
Biharnagybajom Önkormányzata a Napraforgó Óvoda, a Szőcs Sándor Általános és Alapfokú 
Mővészeti Iskola, valamint a Szőcs Sándor Mővelıdési Ház Könyvtár és Szabadidıközpont 
elnevezéső önállóan mőködı intézményeit jogutóddal kívánja megszőntetni, és általános 
mővelıdési központot (továbbiakban: ÁMK) kíván létrehozni. A tervezett átszervezés során 
az ÁMK, amely 2011. júliustól kezdené meg mőködését, szervezeti keretein belül az óvodai 
nevelés, az alapfokú nevelés-oktatás, valamint a közmővelıdési feladatokat ellátása valósulna 
meg. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján az ÁMK létrehozását szolgáló intézményátszervezés nem jár a 
szolgáltatások színvonalának csökkenésével, nem okoz aránytalan terhet a településen élı 3-
14 éves gyerekek és szüleik, illetve a lakossági szolgáltatásokat igénybe vevık számára. Az 
átszervezés optimális esetben jól szolgálhatja a település humán erıforrás hasznosulását, a 
modernizációs kihívásokra reagáló pedagógiai és közmővelıdési szolgáltatások 
koordinációját.  
Biharnagybajom Önkormányzata oktatási és közmővelıdési intézményeinek ÁMK-ként 
történı mőködtetése a fenti indokok alapján támogatható.  
Megállapítható, hogy a tervezett átszervezés az intézményhasználókra, szülıkre, 
gyermekekre, tanulókra nézve aránytalan terhet nem jelent. 
 
A megyei közoktatási fejlesztési terv célkitőzései között szerepel a közös igazgatású 
közoktatási intézmények mőködésének támogatása, így Biharnagybajom Önkormányzata 
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: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
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104/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási 
intézményi átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki: 
 
• Az Önkormányzat a Rakovszky Dániel Általános Iskola 2011. augusztus 1. napjával 

beolvadással történı átalakítását tervezi oly módon, hogy az intézmény által ellátott 
alapfokú nevelés-oktatás, valamint a felnıttoktatás nappali, esti és levelezı oktatás 
munkarendje szerinti feladatát a Nagysándor József Általános Iskolának kívánja átadni. 
Az Önkormányzat Közoktatási Minıségirányítási Programjában elıírtak szerint a 
közoktatási intézmények mőködtetésénél törekedni kell a takarékos és hatékony 
feladatellátásra oly módon, hogy az nem csorbíthatja az intézmények szakmai munkáját. 
Az Önkormányzat vizsgálatának eredményeképpen az átszervezésben érintett 
intézmények közül a feladatellátásra a Nagysándor József Általános Iskola alkalmasabb. 
Ezen intézményben az elmúlt évek fejlesztéseinek nyomán a nevelı-oktató munka 
színvonala jelentısen emelkedett, tárgyi, infrastrukturális feltételei javultak, a 
nevelıtestület módszertani szempontból jól képzett. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján az Önkormányzat a közoktatási fejlesztési tervével összhangban kívánja 
az átszervezést végrehajtani. 
A Rakovszky Dániel Általános Iskola beolvadással történı átalakításával a feladat-ellátási 
kötelezettsége a fenntartónak nem csökken. A befogadó Nagysándor József Általános 
Iskola változatlan osztályszerkezetben kívánja biztosítani a 2011/12-es tanévtıl a tanulást 
minden diáknak. 
Tanulói és szülıi jogot nem sért a tervezett intézkedés, hiszen az Önkormányzat továbbra 
is gondoskodik a beilleszkedési, tanulási magatartászavaros tanulók általános iskolai 
nevelésérıl, oktatásáról. 
A szülınek aránytalan terhet nem jelent az átszervezés, mivel gyermeke továbbra is 
részesül a hátránykompenzáció és esélyegyenlıség biztosításában.  

 
• Az Önkormányzat az Eötvös Utcai Általános Iskola (továbbiakban: Eötvös Iskola) - 

amely jelenleg alapfokú nevelést-oktatást, ezen belül sajátos nevelési igényő, autista 
tanulók nevelését-oktatását látja el - , 2011. augusztus 1. napjával beolvadással történı 
átalakítását kívánja megvalósítani oly módon, hogy az alapfokú nevelés-oktatás feladatát 
a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménynek 
(továbbiakban: Bolyai Iskola) adná át, majd egy átszervezést követıen az autista 
tanulócsoportok a Bolyai Iskolából átkerülnének a Kinizsi Pál Általános Iskolába. 
Az Eötvös Iskola a 2011/2012. tanévben nem indít elsı osztályt. Az átszervezést az évek 
óta tartó beiskolázási gondok, valamint a csökkenı gyereklétszám indokolja.  

 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján az Önkormányzat által fenntartott Eötvös Iskola intézményátszervezése 
támogatható. Az átszervezés elsısorban olyan intézményi kapacitás megszüntetését érinti, 
amelyre a beiskolázási körzetben évek óta nincs beiskolázási igény, s az intézményben 
eddig ellátott feladatok – a javasolt kapacitásszőkítés ellenére - továbbra is megfelelı 
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színvonalon biztosítottak lesznek a város más általános iskoláiban, jobban elısegítve az 
inkluzív nevelés gyakorlatát, egyben arányosabb területi eloszlását. 
Megállapítható, hogy a tervezett átszervezés az intézményhasználókra, szülıkre, 
gyermekekre, tanulókra nézve aránytalan terhet nem jelent. 

 
• Az Önkormányzat a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium (továbbiakban: Móricz 

Kollégium) átalakítását tervezi a Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumba történı 
beolvadással. Az Önkormányzat a férıhely-kihasználtságot figyelembe véve elvégezte a 
fenntartásában mőködı kollégiumok felülvizsgálatát. A csökkenı gyereklétszám 
indokolja a tervezett átszervezést. A Móricz Kollégium átalakítása azért nem jelent 
aránytalan terhet a tanulóknak és a szülıknek, mert a fennmaradó középiskolai 
kollégiumok jelenleg kihasználatlan kapacitása megnyugtató módon biztosítja a tanulók 
elhelyezését.  

 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján az átszervezés, a Móricz Kollégium tagintézményének beolvadása a 
Deák Ferenc Középiskolai Kollégiumba, a székhelyintézmény megszüntetése indokolt. Az 
intézkedés a kollégiumok kihasználtságát javítani fogja, a döntés megalapozott. Az 
érintett intézmények alapító okiratának megváltoztatását szintén indokolják a változások. 
A tervezett intézkedés a jogszabályi elıírásoknak megfelel. 

 
• Az Önkormányzat a Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda, (továbbiakban: Tégláskerti 

Iskola) az Áchim András Utcai Óvoda (továbbiakban: Áchim Óvoda), valamint a Petıfi 
Sándor Általános Iskola (továbbiakban: Petıfi Iskola) átszervezését tervezi. Az 
Önkormányzat a Tégláskerti Iskolát, mint közös igazgatású közoktatási intézményt oly 
módon kívánja átszervezni, hogy az óvodai intézményegység feladatellátását a 
továbbiakban az Áchim Óvoda biztosítaná, amelynek telephelyeként mőködne tovább az 
óvodai intézményegység. A Tégláskerti Iskolát 2011. augusztus 1. napjával oly módon 
kívánja átalakítani, hogy az beolvadna a Petıfi Iskolába és annak tagintézményeként a 
jelenlegi helyszínen továbbmőködne. A beolvadással a Tégláskerti Iskola megszőnne, 
jogutódjává az átvevı Petıfi Iskola válna. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján a tervezett átszervezés az iskolahasználóknak (a tanulóknak, nevelıknek 
és a szülıknek) nem jelent aránytalan terhet és nem okoz közvetett hátrányos 
megkülönböztetést, mivel a tanulóknak nyújtott szolgáltatások körét, a képzési kínálatot 
és az ellátás módját nem érinti. A tanulók ugyanabban az iskolában és a korábbi 
színvonalon juthatnak a szolgáltatásokhoz. A nevelés, illetve nevelés-oktatás helyszíne 
nem változik, ezért a gyermekeket, tanulókat nem éri hátrány. Az új feladat-ellátási 
struktúra biztosítja az óvodai, általános iskolai, a napközbeni ellátást, továbbá az eddigi 
feladatok megfelelı színvonalon történı ellátását és az intézmények sajátos arculatának a 
megmaradását is. 
A közoktatási feladatellátás ilyen módon történı racionalizálásával az a példa értékő 
közoktatási stratégia valósulhat meg, amely lehetıséget teremt az intézmények 
beiskolázási körzetének összehangolására, az egységes elvek szerinti beiskolázásra. Így az 
összehangolt és egységes tanügyirányítással hatékonyabbá válik az intézmények 
mőködése is.  
A fenntarthatóságot, az átszervezési szemlélet, a hatékonyság és a költségtakarékos 
mőködés, valamint a minıségi oktatás megteremtését szolgálják a tervezett változtatások. 
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• Az Önkormányzat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény (továbbiakban: Vörösmarty Iskola), valamint a Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Mővészeti Szakközépiskola (továbbiakban: Medgyessy Gimnázium) alapító okiratát 
kívánja módosítani. Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Vörösmarty Iskola 
feladatellátást szolgáló vagyonába tartozó Debrecen, Angyalföld tér 7. szám alatt található 
ingatlan egyes helyiségeit (földszinten egy tanterem, emeleten 2 db tanterem, egy raktár) a 
Vörösmarty Iskola nem használja. Mivel a Medgyessy Gimnáziumban a 2010/2011. 
tanévtıl indított hat évfolyamos tehetséggondozó osztályban a következı tanévtıl a 
felvehetı maximális tanulólétszám nıni fog, ezért az említett helyiségek 2011. június 30. 
napjával a Vörösmarty Iskolától elvonásra kerülnének, és azokat az Önkormányzat 2011. 
június 30. napjával a Medgyessy Gimnázium használatába kívánja adni. 

 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján az intézmények átszervezése megfelel a jogszabályi elıírásoknak, a 
feladatellátás továbbra is megfelelı szinten biztosított. A tehetséggondozó osztály 
indításával a Medgyessy Gimnáziumba felvehetı tanulólétszám növekedett. A 
Vörösmarty Iskola megmaradt helyiségei biztosítják az oktatás megfelelı tárgyi feltételeit, 
mivel az átadott helyiségeket a Vörösmarty Iskola eddig sem használta.  

 
Az Önkormányzat az intézmények átszervezésével kapcsolatban a jogszabályoknak 
megfelelıen járt el. Az átszervezés az alkalmazotti közösség és a tanulóközösség érdekeit 
elınyösen érinti. 
Az Önkormányzat fenntartói intézkedései költséghatékonyabb feladatellátást, gazdaságosabb 
intézménymőködtetést tesznek lehetıvé, emellett a pedagógiai-szakmai munka feltételei 
továbbra is megfelelı színvonalon biztosíthatók, a nevelı-oktató munka eddigi értékei 
megırizhetık. 
 
A tervezett intézkedések összhangban vannak a megyei közoktatási fejlesztési tervvel. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
105/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Balmazújváros Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási 
intézményi átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki: 
 
• A Balmazújvárosi Református Egyházközség a 2011/2012. tanévtıl óvodát, illetve iskolát 

szeretne indítani. Mivel az egyházközség a feladatellátáshoz nem rendelkezik a szükséges 
ingatlanokkal, az Önkormányzat tulajdonában lévı épületeket venné át használatra. Az 
Önkormányzat fenntartásában mőködı Egyesített Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: 
intézmény) telephelyén mőködı Dózsa György úti Óvoda ingatlanát adná át az 
egyházközségnek. A Dózsa György úti Óvoda gyermekei és az alkalmazottak 
átkerülnének az intézmény másik telephelyén mőködı Bimbó-közi Óvoda épületébe, a 
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Bimbó-közi Óvoda gyerekei és alkalmazottai átkerülnének a Dózsa György úti Óvoda 
épületébe, amely egyházi intézményként mőködne tovább. 

 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a gyermekeknek, szülıknek nem jelent a jelenleginél nagyobb 
távolságot és különösebb fáradtságot a gyermekek másik épületbe történı eljutása. 

 
• Az Önkormányzat a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 

Vörösmarty utcai telephelyén lévı ingatlant kívánja átadni az egyházközségnek. A 
Vörösmarty utcai telephelyen jelenleg 1-4. évfolyamon történik alapfokú nevelés-oktatás. 
Ez a tevékenység átkerülne a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási 
Tanácsa által fenntartott Központi és Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, 
Kollégium és Nevelési Tanácsadó Kossuth tér 14. számú telephelyére.  

 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a gyermekek mindenekfelett álló érdekének figyelembevételét igazolja, 
hogy a tervezett önkormányzati döntés következtében a balmazújvárosi tanulók 
megkezdett tanulmányaikat azonos feltételek mellett fejezhetik be.  
Érvényesül a megfelelı színvonalon történı gondoskodás is, hiszen a döntés 
következtében az érintett gyermekek, tanulók köre nem kerül rosszabb helyzetbe. Az új 
feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás személyi és tárgyi feltételei 
megfelelnek az elıírásoknak, továbbra is biztosítottak a döntés elıtt meglévı pedagógiai 
szolgáltatások. Az átszervezés következtében megváltozott iskolába járási körülmények az 
érvényben lévı jogi normák szerint nem tekinthetık aránytalan tehernek, hiszen a helyi 
önkormányzat megoldja a gyermekek, a tanulók utaztatását, a kötelezı felvételt biztosító 
óvodába, iskolába.  
A fentiek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat által tervezett 
intézményátszervezés az ismert tényezıkre tekintettel nem jelent aránytalan terhet az 
óvoda és iskolahasználók számára. A képviselıtestület vállalja a felmenı rendszerben 
indított nevelési-képzési programok folytatását, így az óvodai nevelés és az általános 
iskolai oktatás színvonal csökkenéssel nem jár. 

 
• Az Önkormányzat a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 

(továbbiakban: intézmény) elnevezéső intézményben elırehozott szakképzés bevezetését 
tervezi. A hagyományos szakiskolai képzéssel szemben az elırehozott szakképzés nem 
foglalja magába a 9-10. évfolyamos alapozó képzést, így a tanulók már a kilencedik 
évfolyamtól szakmai képzésben vehetnek részt, amely a 11. évfolyam végén szakmai 
vizsgával zárul. Az intézmény a feladatellátásában a következı tanévtıl a sajátos nevelési 
igényő tanulók körének bıvítését tervezi, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 
gyógypedagógus alkalmazását meg tudja oldani.  

 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint az elırehozott szakképzés többletterhet nem igényel. A tervezett 
feladatbıvítés az érintett intézményhasználókra nem hárít aránytalan terhet, nem jár a 
szakmai és közismereti oktatás színvonalcsökkenésével. Az intézmény az átszervezés 
révén kompetenciái bıvítésével, megfelelı személyi és tárgyi feltételekkel bírva 
biztosíthatja a kötelezı beiskolázásából fakadó kötelezettségét. 
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A tervezett intézkedések összhangban vannak a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglalt 
célkitőzésekkel és feladatokkal. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
106/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel 
a törvény 89/A. §-ban foglaltakra Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 
(továbbiakban: Társulás) a fenntartásában mőködı Központi és Petıfi Sándor Kistérségi 
Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (továbbiakban: intézmény) 
átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt 
alakítja ki:  
 
Az intézmény székhelyén (Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.), valamint telephelyén 
(Balmazújváros, Kossuth tér 14. sz.) mőködı alapfokú nevelést-oktatást ellátó feladat, 
valamint ingatlan a következı tanévtıl ismételten Balmazújváros Város Önkormányzata 
részére kerülne átadásra. Az intézmény Balmazújvároson mőködı nevelési tanácsadói 
feladatait, valamint Hortobágyon mőködı alapfokú nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés 
feladatait továbbra is a Társulás által fenntartott intézmény látná el. A további mőködésre két 
alternatíva készült: 
 
- Az intézmény a meglévı feladattal továbbmőködne. Az intézmény Balmazújvároson 

mőködı székhelyén nevelési tanácsadás, Hortobágyon mőködı telephelyén alapfokú 
nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés történne. 

- Az intézmény feladatai beolvasztással a Társulás fenntartásában mőködı Nyitnikék 
Óvodába kerülne. 

 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
szerint mindkét alternatíva támogatható. Kedvezıbb megoldásként a nevelési tanácsadó és a 
hortobágyi általános iskola és kollégiumi tagintézmények integrációja kínálkozik. Ezzel 
Hortobágy község intézményei nem kerülnének hátrányos helyzetbe, hiszen továbbra is a 
Társulás fenntartásában mőködhetnének, másfelıl az intézmény szakmailag indokolt 
önállósággal, pedagógiai programjának megtartásával mőködhetne tovább, míg az óvodák jól 
bevált együttmőködését, szakmai önállóságát az átszervezés nem érintené. 
 
A szakértı véleménye szerint a két kistérségi intézmény fenntartásának több az elınye, így 
ezt az alternatívát kellene elınyben részesíteni. 
Az átszervezés nem jelent aránytalan terhet és színvonalcsökkenést a hortobágyi és a 
balmazújvárosi intézményekbe járó óvodások és általános iskolások és szüleik, illetve a 
szakszolgálat által ellátott gyerekek és tanulók számára. 
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A tervezett átszervezésre kialakított megoldási lehetıségek összhangban vannak a megyei 
fejlesztési tervben meghatározott célkitőzésekkel, feladatokkal. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
107/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel 
a törvény 89/A. §-ban foglaltakra Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulásának 
(továbbiakban: Társulás) a fenntartásában mőködı közoktatási intézmények átszervezésével 
összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt alakítja ki:  
 
A Társulás a Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
átszervezését kívánja megvalósítani azzal, hogy az intézmény Hunyadi János Általános 
Iskolai Tagintézménye által ellátott alapfokú nevelési-oktatási feladatokat 2011. augusztus 1. 
napjával átadná a Szabó Kálmán Utcai Óvodának, amelyet egyidejőleg átszervezne és közös 
igazgatású közoktatási intézményként mőködtetne. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
szerint a fenntartó a tervezett változtatást követıen is megfelelı színvonalon láthatja el 
feladatát. Biztosítani tudja a megfelelı személyi, tárgyi feltételeket, a feladatellátáshoz 
szükséges költségeket. A megkezdett tanulmányok azonos feltételek melletti befejezése 
biztosított. Mivel az átszervezés során nem szőnik meg feladat-ellátási hely, minden 
gyermeknek lehetısége van ugyanabba az intézménybe járni, mint eddig, ezért nem 
jelentkezik aránytalan teher a szülık, gyermekek részére. 
 
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglalt 
célkitőzésekkel és feladatokkal. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
108/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nagyhegyes 
Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási intézményi 
átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt 
alakítja ki: 
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Az Önkormányzat által fenntartott Napköziotthonos Óvodát 2011. szeptember 1. napjától 
intézményátszervezés keretében egységes óvoda-bölcsıdeként tervezi tovább mőködni az 
önkormányzat, tekintettel arra, hogy a településen egyre nagyobb igény mutatkozik a 3 
évesnél fiatalabb gyermekek intézményi elhelyezésére. 
 
Az önkormányzatok a közoktatási törvény 33. § (14) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/M. §-ában foglaltak 
alapján létrehozhatnak olyan többcélú közoktatási intézményt, amelynek keretei között 
megszervezhetık az egységes óvoda-bölcsıdei nevelés feladatai is. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
szerint az Önkormányzat továbbra is megfelelı színvonalon tud gondoskodni a 
feladatellátásról. Az egységes óvoda-bölcsıde továbbra is biztosítja a kötelezı feladatellátást, 
az eddig megszokott szolgáltatásokat. 
Az Önkormányzat eljárása során jogi szempontból minden feladatának eleget tett. Az óvodás 
gyermekek nevelése továbbra is a megszokott környezetben, az ismerıs felnıttekkel történik, 
így továbbra is biztosított lesz számukra a színvonalas óvodai ellátás, nem jelent többlet terhet 
az intézmény átszervezése sem a gyermekeknek, sem a szülıknek. 
Az óvoda alaptevékenységének bölcsıdei feladattal történı bıvítése, az egységes óvoda-
bölcsıdei intézményegység mőködtetése összhangban van a megyei fejlesztési tervben 
foglaltakkal, mivel a tervezett átszervezés révén a községi szolgáltatások lakossági igény 
szerinti bıvítése a szakmai színvonal megtartásával, a tárgyi feltételek fejlesztésével és 
költséghatékony mőködtetéssel valósul meg.  
 
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglalt 
célkitőzésekkel és feladatokkal. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
109/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Nyírábrány 
Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közoktatási intézményi 
átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt 
alakítja ki: 
 
Az Önkormányzat a fenntartásában mőködı Hajnal Utcai Óvodát az Ábrányi Emil Általános 
Iskola épületébe kívánja helyezni, mivel az óvoda épületének korszerősítésére anyagi forrás 
hiánya miatt nincs lehetıség. A tervezett intézkedés oka a gyermeklétszám folyamatos 
csökkenése. Az iskola épületében négy tanterem felszabadul, így itt lehetıség nyílik az óvoda 
elhelyezésére.  
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A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
szerint az óvoda átköltöztetése az iskolába gazdaságos, a gyermekek fejlesztése jobb, 
esztétikusabb körülmények között valósulhat meg. Az átalakítás jelenleg tervezés alatt áll, a 
kivitelezést az Önkormányzat 2011. szeptember 1-ig kívánja megvalósítani. Az óvoda 
áthelyezése az iskolába kevesebb költséget igényel egy új óvoda építésénél.  
A tervezett intézkedés a szülık részére nem jelent aránytalan terhet, az ellátás színvonala az 
átszervezéssel javulhat.  
 
A tervezett intézkedés összhangban van a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglalt 
célkitőzésekkel és feladatokkal. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
110/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - figyelemmel a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltakra - az INNOHÍD 
Innovációs Zártkörően mőködı Részvénytársaság felügyelı bizottsága tagjának a megújításra 
kerülı felügyelı bizottság megbízatásának idıtartamára  
 

Tóth Attilát 
javasolja megválasztani. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl tájékoztassa a társaság vezetı tisztségviselıjét.  
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 376/2006. (XII. 15.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. május 15. 
 
 
 
111/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvénynek az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 1.§ (2) bekezdése alapján alkalmazandó 74/B. § (5) bekezdése és 74/C. § (1) 
bekezdése alapján alapítói jogkörében eljárva a „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 
Kuratóriuma tagjává: 

Bodó Sándort 
és 

Filep Miklóst, 
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a „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Felügyelı Bizottsága tagjává és egyúttal elnökévé: 
 

Dr. Vitányi Istvánt 
választja meg, 2011. április 29. napjától. 
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvénynek az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 74/B. § (5) bekezdése és 74/C. § (1) 
bekezdése alapján alapítói jogkörében eljárva a „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány alapító 
okiratát a következık szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 6. b) pontja a következık szerint módosul: 
 
„ b) A közhasznú tevékenységet segítı vállalkozási tevékenységek: 

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme, 
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme, 
4761 Könyv-kiskereskedelem, 
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem, 
4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme, 
7490 Mns egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység.” 

 
Az alapító okirat 18. pontja a következık szerint módosul: 
 
„A közalapítvány kezelı szerve a kuratórium, mely kilenc személybıl álló testület. A 
közalapítvány jogi személy, melynek képviseletére a kuratórium elnöke, valamint Kósa Lajos 
és Bodó Sándor kuratóriumi tagok önállóan jogosultak.  
 
Az alapító okirat 20. pontja a következık szerint módosul: 
 
„A kuratórium tagjai: 
 Kósa Lajos      Bodó Sándor 
 Potyók Tamás      Filep Miklós 
 Dr. Varga Péter     Dr. Abádi Nagy Zoltán 
 Somogyi Béla      Kocsis Róbert” 
 
Az alapító okirat 24. pontja a következık szerint módosul: 
 
„A kuratórium évente legalább egy alkalommal, egyébként szükség szerint ülésezik. A 
kuratórium ülését a kuratórium elnöke hívja össze.” 
 
Az alapító okirat 26. pontja a következık szerint módosul: 
 
„A kuratórium jogkörét ülésein gyakorolja. A kuratórium ülései nyilvánosak és akkor 
határozatképes, ha a kuratóriumnak legalább öt tagja jelen van. A határozatképesség további 
feltétele, hogy az alapítókkal függıségi viszonyban álló tagok létszáma nem haladhatja meg a 
jelenlévık 50%-át. 
Össze kell hívni a kuratórium ülését 30 napon belül, ha legalább három kuratóriumi tag, a 
Felügyelı Bizottság döntése alapján annak elnöke, vagy ha az alapítók írásban 
kezdeményezik. Ha a Felügyelı Bizottság elnökének kezdeményezésére a kuratórium 
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összehívása nem történt meg, arra a 30 napos határidı lejárta után a Felügyelı Bizottság 
elnöke is jogosulttá válik.” 
 

Az alapító okirat 28. pontja a következık szerint módosul: 
 

„A kuratórium ülésére annak tagjait és a Felügyelı Bizottság elnökét a tervezett napirend 
közlésével és a döntéshez szükséges elıterjesztések, iratok megküldésével írásban, vagy 
elektronikus úton úgy kell meghívni, hogy a meghívót legalább öt nappal az ülés megkezdése 
elıtt megkapják.” 
 
Az alapító okirat 33. pontja a következık szerint módosul: 
 
„A jegyzıkönyvet a kuratórium elnöke és a jegyzıkönyvvezetı írja alá.” 
 
Az alapító okirat 37. pontja a következık szerint módosul: 
 
„A Felügyelı Bizottság elnöke: Dr. Vitányi István” 
 
Az alapító okirat 44. pontja a következık szerint módosul: 
 
„A közalapítvány megszőnésére a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezései alapján kerülhet sor.” 
 
Az alapító okirat 46. pontja a következık szerint módosul: 
 
„Az alapító okiratot a bírósági nyilvántartásba vételt követıen az alapítóknál helyben 
szokásos módon kell közzétenni.” 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy határozatáról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát és felhatalmazza az egységes szerkezető alapító okirat aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 15. 
 
 
 
112/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdés bb) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Tóth Attila, a megyei közgyőlés alelnöke a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmő Zrt. felügyelı bizottságának tagja legyen. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl tájékoztassa a társaságot.  
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. május 15. 
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113/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-ában, a Kjt. 
módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ában, valamint a Kjt-nek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján megállapítja, hogy Bíró Istvánnak, a 
Hajdúsági Lakásotthonok igazgatójának határozatlan idejő magasabb vezetıi kinevezése a 
törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétıl kezdıdı öt évre szóló magasabb vezetıi 
megbízássá alakult át. 
 
Egyidejőleg Bíró Istvánt „fejlesztı pedagógus” szakmai munkakörbe nevezi ki, besorolását és 
illetményét 2011. január 1. napi hatállyal a következık szerint állapítja meg: 
 
Bíró István közalkalmazotti besorolása:   G/8. besorolási fokozat 
 
besorolás szerinti alapilletménye:    161.608,- Ft. 
további szakképesítés elismerésével 
összefüggı illetménynövekedés 5 %):       8.080,- Ft. 
kerekítve:       169.700,- Ft. 
magasabb vezetıi pótléka (250%)      50.000,- Ft. 
Kiegészítés a 2010.12.31-én  
hatályos illetmény összegére:     100.300,- Ft. 
 
Illetményét összesen:      320.000,- Ft összegben állapítja 
meg a közgyőlés. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi kinevezés módosításával 
kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
114/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-ában, a Kjt. 
módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ában, valamint a Kjt-nek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján megállapítja, hogy Erdei Sándornak, 
a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatójának határozatlan 
idejő magasabb vezetıi kinevezése a törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétıl kezdıdı öt 
évre szóló magasabb vezetıi megbízássá alakult át. 
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Egyidejőleg Erdei Sándort „nevelıszülı-tanácsadó” szakmai munkakörbe nevezi ki, 
besorolását és illetményét 2011. január 1. napi hatállyal a következık szerint állapítja meg: 
 
Erdei Sándor közalkalmazotti besorolása:   I/7. besorolási fokozat 
 
besorolás szerinti alapilletménye:    197.735,- Ft. 
további szakképesítés elismerésével 
összefüggı illetménynövekedés 7 %):     13.841,- Ft. 
kerekítve:       211.600,- Ft. 
magasabb vezetıi pótléka (250%)      50.000,- Ft. 
Kiegészítés a 2010.12.31-én  
hatályos illetmény összegére:       88.400,- Ft. 
 
Illetményét összesen:      350.000,- Ft összegben állapítja 
meg a közgyőlés. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi kinevezés módosításával 
kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
115/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-ában, a Kjt. 
módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ában, valamint a Kjt-nek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján megállapítja, hogy Fodor Istvánnak, 
az Arany János Gyermekotthon igazgatójának határozatlan idejő magasabb vezetıi 
kinevezése a törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétıl kezdıdı öt évre szóló magasabb 
vezetıi megbízássá alakult át. 
 
Egyidejőleg Fodor Istvánt „nevelı” szakmai munkakörbe nevezi ki, besorolását és illetményét 
2011. január 1. napi hatállyal a következık szerint állapítja meg: 
 
Fodor István közalkalmazotti besorolása:   G/12. besorolási fokozat 
 
besorolás szerinti alapilletménye:    193.040,- Ft. 
további szakképesítés elismerésével 
összefüggı illetménynövekedés 8 %):     15.443,- Ft. 
kerekítve:       208.500,- Ft. 
magasabb vezetıi pótléka (250%)      50.000,- Ft. 
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Határozott idıre szóló kereset-kiegészítés 
2011.01.01-2011.08.31.       15.750,- Ft. 
Kiegészítés a 2010.12.31-én  
hatályos illetmény összegére:       35.750,- Ft. 
 
Illetményét összesen:      310.000,- Ft összegben állapítja 
meg a közgyőlés. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi kinevezés módosításával 
kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
116/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-ában, a Kjt. 
módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ában, valamint a Kjt-nek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján megállapítja, hogy Hidvégi László, 
a Komádi Gyermekotthon igazgatójának határozatlan idejő magasabb vezetıi kinevezése a 
törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétıl kezdıdı öt évre szóló magasabb vezetıi 
megbízássá alakult át. 
 
Egyidejőleg Hidvégi Lászlót „nevelı” szakmai munkakörbe nevezi ki, besorolását és 
illetményét 2011. január 1. napi hatállyal a következık szerint állapítja meg: 
 
Hidvégi László közalkalmazotti besorolása:   G/8. besorolási fokozat 
 
besorolás szerinti alapilletménye:    161.608,- Ft. 
kerekítve:       161.600,- Ft. 
magasabb vezetıi pótléka (250%)      50.000,- Ft. 
Határozott idıre szóló kereset-kiegészítés 
2011.01.01-2011.08.31.       15.750,- Ft. 
Kiegészítés a 2010.12.31-én  
hatályos illetmény összegére:       72.650,- Ft. 
 
Illetményét összesen:      300.000,- Ft összegben állapítja 
meg a közgyőlés. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi kinevezés módosításával 
kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
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117/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-ában, a Kjt. 
módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ában, valamint a Kjt-nek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján megállapítja, hogy Tripsó 
Zoltánnak, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai 
igazgatójának határozatlan idejő magasabb vezetıi kinevezése a törvény erejénél fogva 2011. 
január 1-jétıl kezdıdı öt évre szóló magasabb vezetıi megbízássá alakult át. 
 
Egyidejőleg Tripsó Zoltánt „házvezetı nevelı” szakmai munkakörbe nevezi ki, besorolását és 
illetményét 2011. január 1. napi hatállyal a következık szerint állapítja meg: 
 
 
Tripsó Zoltán közalkalmazotti besorolása:   I/12. besorolási fokozat 
 
besorolás szerinti alapilletménye:    242.465,- Ft. 
további szakképesítés elismerésével 
összefüggı illetménynövekedés 10 %):     24.247,- Ft. 
kerekítve:       266.700,- Ft. 
magasabb vezetıi pótléka (250%)      50.000,- Ft. 
Kiegészítés a 2010.12.31-én  
hatályos illetmény összegére:       33.300,- Ft. 
 
Illetményét összesen:      350.000,- Ft összegben állapítja 
meg a közgyőlés. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi kinevezés módosításával 
kapcsolatos munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 5. 
 
 
 
118/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 143/2007. (V. 31.) MÖK határozattal 
módosított 286/2003. (XI. 26.) MÖH határozata alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Sportösztöndíját a 2010/2011-es tanévben a következı személyeknek 
adományozza: 
 

1. Bankó Dávid 
2. Bellér Gábor 
3. Boros Balázs 
4. Degrell István 
5. Hegyi Dóra  
6. Kiss Dóra 
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7. Klein Tamás 
8. Mezei Gergı 
9. Mihály Kata 
10. Szabó Ervin, 
11. Szörényi Ágota Sára 
12. Varga Ákos 
13. Vas Viktor 
14. Vörös Orsolya 

 

A közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Sportösztöndíjának havi összegét  
a 2010/2011-es tanévre bruttó 9 300 Ft/fı/hó összegben állapítja meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl a pályázókat értesítse. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. május 25. 
 
 
 
119/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 1997. évi LXVII. törvény 124. § (1) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Bírósághoz, illetve a Munkaügyi Bírósághoz 4 évre a következı jelölteket választja meg 
bírósági ülnöknek: 
 

Megyei Bírósághoz: 
 

 Ülnök neve Ülnök lakcíme 

1. Dobi Jánosné 4032 Debrecen, Illyés Gy. u. 38. 

2. Gálné Újlaki Csilla 4271 Mikepércs, Bodóháza kert 2325/4 

3. Iványi Józsefné 4025 Debrecen, Petıfi tér 12. II/1. 

4. Kárándi Imréné 4031 Debrecen, Derék u. 229. I/2. 

5. Papp Ernıné 4032 Debrecen, Komlóssy út 32. II/10. 

6. Serbán Györgyné 4032 Debrecen, Komlóssy út 90. I/3. 

7. Szöllıs Sándorné 4241 Bocskaikert, Etelköz u. 2. 

 
 

Pedagógus ülnökök 
 

 Ülnök neve Ülnök lakcíme 

1. Bankus Ella 
4150 Püspökladány, Damjanich u. 5. 3.lh. 
III/12. 

2. 
Kovácsné Frank Magdolna 
Katalin 

4254 Nyíradony, Debreceni u. 3. 
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 Ülnök neve Ülnök lakcíme 

3. Mikeczné Honvári Piroska 4032 Debrecen, Tarján u. 9. I/6. 

4. Szilágyiné Csatlós Mária 4254 Nyíradony, József A. u. 21. 

5. Vajasné Ragályi Edit Anna 4124 Esztár, Petıfi S. u. 70. 

6. 
Ványiné Karácsony Judit 
Karolin 

4177 Földes, Újfalui u. 10/a.  

7. Zolnainé Sóvágó Judit 4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 63. 

 
 

Munkaügyi Bírósághoz: 
 

 Ülnök neve Ülnök lakcíme 

1.  Bakóné Fazekas Gabriella 
4220 Hajdúböszörmény, Karap F. u. 15. 
2/10. 

2.  Balogh Imre 4220 Hajdúböszörmény, Téglagyár. u. 12. 

3.  Baráth Miklós 4024 Debrecen, Vígkedvő M. u.13. II/7. 

4.  Bodnár István 4225 Db-Józsa, Hátszeg u. 18. 

5.  Böjtösné Kovács Mária 4031 Debrecen, Derék u. 94. II/6. 

6.  Csikos László Gyuláné 
4220 Hajdúböszörmény, Nagysándor J. u. 
9/a. 

7.  Czégény Imréné 4220 Hajdúböszörmény, Kuruc u. 31. 

8.  Dávid Andrea 4271 Mikepércs, Szılıskert u. 11. 

9.  Dr. Fadgyas Éva Ibolya 4031 Debrecen, Derék u. 16. VI/48. 

10.  Fancsali Józsefné 4032 Debrecen, Vezér u. 10. II/3. 

11.  Fekete Erzsébet Katalin 4271 Mikepércs, Orosz István u. 13. 

12.  Forray Zoltánné 4024 Debrecen, Csapó u. 18. IV/12. 

13.  Gacsó Tamásné 4220 Hajdúböszörmény, Bajcsy-Zs. u. 18. 

14.  Gombácsi István Sándorné 4028 Debrecen, Apafi u. 107. 

15. HHajdu Lászlóné 4031 Debrecen, István u. 127. I/3. 

16.  Herczeg János Antalné  
4029 Debrecen, Faraktár u. 19. A. lh. 
III/14. 

17.  Jánosy Andrásné 4025 Debrecen, Miklós u. 38/a II/2. 

18.  Jóna Aranka 4014 Debrecen, Apafa tanya 9/a. 

19.  Kassainé dr. Cselle Erika 4029 Debrecen, Csapó u. 83. III/11. 

20.  Kerek Edit 4027 Debrecen, Füredi u. 75/b. VI/24. 

21.  Kerek Imréné 4031 Debrecen, Trombitás u. 13. fsz. 1. 
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 Ülnök neve Ülnök lakcíme 

22.  Kopasz Árpádné 4029 Debrecen, Csapó u. 81. III/11. 

23.  Kovács Lászlóné 4220 Hajdúböszörmény, Károlyi G. u.11. 

24.  Langerné Gáll Juliánna 4032 Debrecen, Doberdó u. 1. II/7. 

25.  
Magyarné Selmeczi Judit 
Gizella 

4026 Debrecen, Bethlen u.56. 6/39. 

26.  Marjai Mártonné 
4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 9. 
2. ép. 2/b. 

27.  Mátrai Klára 4032 Debrecen, Füredi u. 32. VIII. 32. 

28.  Molnár Ervinné 4031 Debrecen, Derék u. 207. II/6. 

29.  Molnár Imréné 4220 Hajdúböszörmény, Középkert u. 54. 

30.  Nagy Gáborné (Kiss Éva) 
4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 8. 
II/20. 

31.  
Nagy Gáborné (Szász 
Erzsébet) 

4220 Hajdúböszörmény, Ungvár u. 5. 

32.  Nagyné Hetei Zita 4026 Debrecen, Kar u. 13. 

33.  Oláh Tünde 4220 Hajdúböszörmény, Téglagyár u. 7. 

34.  Olszewszki Sándorné 4032 Debrecen, Sántha K. u. 9. II/4. 

35.  Papp Gyuláné 4033 Debrecen, Veres P. u. 29. 

36.  Pósa László 4024 Haláp u. 12. 2/9. 

37.  Rácz Lászlóné 4026 Debrecen, Bethlen u. 54. X/61. 

38.  Ruprecht Istvánné 4031 Debrecen, István u. 29/a. VII/23. 

39.  Szabó Csilla  
4220 Hajdúböszörmény, Szent I. tér 1. 
3/2. 

40.  Szabó Györgyné 4030 Debrecen, Diószegi u. 14. 

41.  Szegedi Albert Mihályné 4031 Debrecen, Széchenyi u. 76/a. 

42.  Tóti Miklós István 
4025 Debrecen, Postakert u. 14/. C. ép. 
1/1. 

43.  
Tótiné Dienes Veronika 
Erzsébet 

4025 Debrecen, Postakert u. 14/. C. ép. 
1/1. 

44.  Ungvári István 4024 Debrecen, Zöldfa u.14/a. 

45.  Újhelyi Margit 4028 Debrecen, Simonyi u.34. 

46.  Vietorisz Zsuzsanna Judit 4028 Debrecen, Kassai u. 99. IV/19. 

47.  Záhonyi Ferencné 4028 Debrecen, Vasvári P.u. 9. 

48.  Zilahi Barnabásné 4030 Debrecen, Öreg J. u.22. 
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2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az érintetteket a közgyőlés döntésérıl tájékoztassa és a 
megbízólevelek átadásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 28. 
 
 
 
120/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. LXV. törvény 92/A-92/B. §-ban foglaltak alapján az önkormányzatnál 
könyvvizsgálói feladatok ellátására a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a 
vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendelet 1/B) melléklete alapján lefolytatott versenyeztetési eljárás nyerteseként 
Nemesné Sırés Erzsébet-et jelöli meg. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a nyertes ajánlattevıvel 2011. május 1. napjától 1 + 1 év 
határozott idejő, az ajánlattételnek megfelelı, a határozat melléklete szerinti megbízási 
szerzıdés megkötésére. 
 
A közgyőlés köszönetét fejezi ki az East-Audit Könyvvizsgáló Zrt-nek az elmúlt négy évben 
végzett munkájáért. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 29. 
 
 

120/2011. (IV. 29.) MÖK határozat melléklete 
 

SZERZİDÉSTERVEZET 
 

Megbízási szerzıdés 
 
 
amely létrejött a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) 
képviseletében Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke, mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó) és Nemesné Sırés Erzsébet (4034 Debrecen, Sólyom u. 5. sz.) egyéni vállalkozó 
(adószáma: 47737187-2-29), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a 
következık szerint: 
 
 
PREAMBULUM 

Jelen szerzıdés megkötésére a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
59/2011. (III. 25.) MÖK határozata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjérıl szóló 
módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet I.B) melléklete szerinti 
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versenyeztetési eljárás lefolytatását követıen kerül sor. Az eljárást lezáró döntést a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 120/2011. (IV. 29.) MÖK határozata 
tartalmazza. 
 
Jelen szerzıdés, s egyben a könyvvizsgálat célja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése részére a könyvvizsgáló véleményt alkosson arról, hogy az 
éves beszámoló megbízható és valós képet mutat, összhangban van-e a számviteli 
törvény elıírásaival. Ugyanakkor a könyvvizsgáló jelentésében véleményt alkot a 
Megbízó vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, gazdálkodásáról, mőködésének eredményérıl 
is. 

 
 
1. A szerzıdés tárgya és tartalma: 

 Megbízó megbízza a Megbízottat az 1.1. pontban meghatározott feladatok ellátásával. 

1.1. A könyvvizsgálat tartalmazza: 
− az éves beszámoló, kiegészítı melléklet, véleményezését, jelentést az 

önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, 
− az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó beszámoló – 

egyszerősített beszámoló – könyvvizsgálói záradékkal való ellátását, hitelesítését, 
− a belsı, helyi önkormányzati szabályzatok, rendeletek, határozatok betartásának 

ellenırzését, 
− a megyei önkormányzat és intézményei együttes vagyoni, pénzügyi és gazdasági 

helyzetének elemzését, értékelését, 
− az intézményi átszervezéssel, feladatátadással, vagyonátadással, vagyonkezeléssel, 

továbbá az intézmény(ek) megszüntetésével, létrehozásával kapcsolatos szakmai 
kérdések megválaszolását, 

− a költségvetés tervezése és jóváhagyásának gyakorlatát, törvényességi szempont 
szerinti vizsgálatát, 

− a költségvetési és a zárszámadási rendelet-tervezetek véleményezése, 
− az év közben jelentkezı pénzügyi, gazdasági, számviteli és adózási jellegő 

szakmai kérdések megválaszolásában való személyes konzultációt maximum havi 
8 órás idıkeretben, 

− eseti jelleggel szaktanácsadást, könyvvizsgálói állásfoglalást, vélemény adását a 
megkeresést követı 48 órán belül. 

 
A feladat részletezését jelen szerzıdés 1. sz. melléklete tartalmazza, amely a szerzıdés 
elválaszthatatlan részét képezi. 
 

1.2. A Megbízottnak a feladatai ellátása során elsısorban a következı jogszabályokat kell 
figyelembe vennie: 
− a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrıl szóló 

módosított 1997. évi LV. törvény; 
− a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a 

továbbiakban: Ötv.), különös tekintettel a 92/A.-92/D. §-okra; 
− a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörérıl szóló módosított 

1991. évi XX. törvény; 
− a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló – évenkénti – hatályos törvény; 
− a számvitelrıl szóló módosított 2000. évi C. törvény; 
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− az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet; 

− az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény; 
− az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. 

rendelet. 
 
 
2. A szerzıdés idıtartama: 

2011. május 01. napjától 2012. április 30. napjáig. 
 
 
3. A felek kötelezettségei és jogai, különös tekintettel az együttmőködés módjára: 

3.1. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a könyvvizsgálati feladat teljesítése során 
kötelesek együttmőködni és a szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni. 

3.2. Megbízó részérıl: 
− Megbízó biztosítja, hogy a könyvvizsgáló megkapja folyamatosan és idıben 

azokat az adatokat, információkat, melyek a munkájához szükségesek. A Megbízó 
az éves beszámolót a könyvvizsgáló részére az auditálást megelızıen 10 nappal 
rendelkezésre bocsátja. 

− A Megbízó az éves beszámolónak a könyvvizsgáló részére történı átadása elıtt 
Teljességi nyilatkozatot tesz arról, hogy minden szükséges információt, adatot a 
könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátott. 

− Megbízó által aláírt „Elfogadó nyilatkozat” igazolja a feladatok elvégzését. A 
nyilatkozat aláírása abban az esetben is kötelezı, ha a könyvvizsgáló a hitelesítı 
záradék helyett korlátozó, függı, illetve elutasító záradékkal látja el az éves 
beszámolót. 

− Megbízó biztosítja, hogy a könyvvizsgálót a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságainak 
üléseire szükség szerint meghívja, ugyanakkor a közgyőlés által hozott 
határozatokat a könyvvizsgáló részére teljes körően átadja. 

− Megbízó nem korlátozhatja a könyvvizsgáló hivatásbeli függetlenségét, továbbá 
nem fogalmazhat meg olyan kikötéseket, amelyekkel a könyvvizsgálói 
tevékenységét korlátozza. 

− Megbízó a könyvvizsgálói feladatok ellátására megfelelı körülményeket biztosít. 
− Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgáló által hitelesített mérleget és 

véleményezett éves beszámolót nem változtathatja meg, továbbá a könyvvizsgálói 
jelentés változtatásához, lerövidítéséhez a könyvvizsgáló engedélye szükséges. 

 
3.3. Megbízott részérıl: 

− Megbízott minden olyan tény esetében, amelyet a Megbízó részére végzett 
tevékenysége során ismert meg, titoktartás kötelezi, függetlenül attól, hogy az 
információt magától a Megbízótól, illetve más szervezettıl ismerte meg. A 
titoktartási kötelezettség alól a Megbízottat a megbízó kizárólagosan írásban 
mentheti fel. 

− Megbízott köteles a Megbízót a vizsgálat körében folyamatosan tájékoztatni 
mindazon megállapításairól, amely a jelentés elkészítéséig, illetve a hitelesítéséig 
kiküszöbölhetı, módosítható. 

− Megbízott köteles a Megbízóval egyeztetett munkaprogramot készíteni a 
könyvvizsgálat szervezett és folyamatos végzése érdekében. 
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− Megbízott köteles a könyvvizsgálathoz átadott dokumentációkat, jelentéseket, 
hitelesített beszámolót, valamint a megbízás ügyében folytatott levelezéseket 10 
évig megırizni. 

− Megbízott köteles a Megbízó kérésére minden olyan dokumentációt 
visszaszolgáltatni, amelyet a Megbízótól vett át a megbízás teljesítése érdekében. 
Ez nem vonatkozik a létrejött levelezésekre. 

− Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a felelısségbiztosítási szerzıdését a 
megbízatás idıtartama alatt fenntartja. 

− Amennyiben Megbízottnak a könyvvizsgálói jelentés és a hitelesítés után olyan 
információk, tények jutnak tudomására, amelyek ellentétesek a jelentésekkel, 
illetve a hitelesítı záradékkal, úgy abban az esetben a Megbízó költségére 
utóvizsgálatot kezdeményezhet és annak függvényében új záradékot készíthet, 
illetve a régit visszavonhatja. 

− A könyvvizsgálói feladatok ellátásában elvárás a személyes közremőködés, 
asszisztensi feladatok keretében csak adminisztratív feladatok láthatók el, és ilyen 
jellegő feladatokba a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala apparátusa nem 
vonható be. 

 
 
4. A vizsgálati eredmények dokumentálása 

4.1. A Megbízott a könyvvizsgálói jelentést 3 példányban adja át a Megbízó részére, 
ugyancsak 3 példányban kerülnek hitelesítésre a szerzıdés 1. pontjában leírt 
dokumentumok. 

4.2. A könyvvizsgáló az évközi vizsgálat tapasztalatairól, valamint az esetlegesen 
felmerülı hiányosságokról, eltérésekrıl szintén írásban tájékoztatja Megbízót. 

 
 
5. A szerzıdés felelısei és résztvevıi 
5.1. Megbízó részérıl a kapcsolattartó: 

Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı. 
 

5.2. Megbízott részérıl felelıs és a teljesítésben részt vesz: 
Nemesné Sırés Erzsébet bejegyzett könyvvizsgáló, 
Igazolvány sorszáma: 6604815 

 Személyes kapcsolattartó: Nemesné Sırés Erzsébet 
 Telefon: 06-30/93-86-764 
 
 
6. Megbízási díj, fizetési feltételek: 

6.1. A Megbízottat a szerzıdében meghatározott feladatok teljesítéséért bruttó 1.800.000,- 
Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint díjazás illeti meg. (Megbízott jelenleg alanyi 
adómentes.) 
A havi megbízási díj: 
bruttó 150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezer forint. 

6.2. A megbízási díj tartalmazza a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos összes költséget, 
így különösen a szakértıi díjat, a biztosítási költségeket, valamint a könyvvizsgálat 
során felmerült valamennyi egyéb költséget (dokumentálás, külsı szakértı esetleges 
alkalmazása). 

6.3. A tevékenység besorolása: TESZOR 69.20.10 Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás. 
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6.4. A számlázásra a szerzıdés idıtartama alatt havi rendszerességgel kerül sor. A számlák 
benyújtására a tárgyhónapot követı hó 10. napjáig van lehetısége a Megbízottnak. 

6.5. A szabályszerően benyújtott számla ellenértékét a Megbízó – a számla átvételétıl 
számított – 30 napon belül átutalással teljesíti a Megbízott Vámospércs és Vidéke 
Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett 61400038-10005587 számú számlájára. 

6.6. A teljesítést Dr. Orosz Erika, a Közgazdasági Fıosztály fıosztályvezetıje igazolja. 
 
 
7. A szerzıdés módosításának, illetve felmondásának módozatai: 

7.1. A szerzıdést mindkét fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. 
7.2. A Megbízó fenntartja a jogot a szerzıdés további egy évvel való meghosszabbítására. 

A szerzıdés meghosszabbítása elıtt a Megbízó a szerzıdéses feltételek újratárgyalását 
kezdeményezi. 

7.3. Jelen szerzıdést a Megyei Közgyőlés Elnöke mondhatja fel, amennyiben a Megbízott 
a szerzıdésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, különös tekintettel az Ötv. 
92/D. § (1) bekezdésére. 

7.4. Megbízott felmondhatja a szerzıdést, amennyiben a Megbízó a szerzıdésben vállalt 
kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget. 

7.5. Mindkét fél a szerzıdés felmondását köteles írásban indokolni, megjelölni azon 
okokat, amely értelmében a szerzıdést felmondja. 

7.6. A felmondási idıt a felek 1 hónapban határozzák meg. 
7.7. Nem minısül szerzıdésmódosításnak a felek nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselıiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában 
bekövetkezı változás, továbbá a kapcsolattartók személyében vagy adataiban 
bekövetkezı változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet írásban 
köteles tájékoztatni. 

 
 

8. A szerzıdés rendkívüli felmondásának módozatai: 

 
8.1. A közös megegyezésen, illetve a jelen szerzıdésben vállalt feladatok teljesítéssel 

történı megszőnésén túlmenıen a felek a szerzıdést azonnali hatállyal egyoldalúan 
rendkívüli felmondással is megszüntethetik, ha 
− súlyos szerzıdésszegés történik, 
− a megbízott ellen csıdeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 

tárgyaláson a hitelezıktıl nem kap elızetes egyetértést a fizetési haladék 
megszerzésére, 

− bírósági döntés szerint a csıdeljárás során a hitelezıkkel nem jön létre egyezség; 
− a megbízott az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 

megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, 
− a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja, 
− a megbízott végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 
8.2. A megbízott súlyos szerzıdésszegésének minısül valamely, a megbízás lényegi 

tartalmát képezı kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak: 
− a megbízó utasításának jogellenes megszegése, figyelmen kívül hagyása, 
− határidıben történı értesítés ellenére a megbízó szakbizottsága vagy közgyőlése 

ülésérıl való távolmaradás, 
− 3 napot meghaladó késedelem bármely írásbeli beszámoló elkészítése esetében. 
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8.3.  A megbízó súlyos szerzıdésszegésének minısül: 

− az esedékes számla megfizetésének megbízott írásbeli felszólítása ellenére történı 
ismételt elmulasztása, azaz az írásbeli felszólítás kézhezvételétıl számított 30 
(harminc) napos fizetési határidı eredménytelen eltelte. 

 
 
9. Jogviták: 

9.1. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a 
számvitelrıl szóló módosított 2000. évi C. törvény, valamint a könyvvizsgálat 
rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit veszik figyelembe. 

9.2. A jelen szerzıdés érvényességével vagy teljesítésével kapcsolatban bármely jogvita 
esetén a felek ezt a vitát tartoznak elsıdlegesen békés úton egymás között rendezni. 
Amennyiben a rendezési kísérlet igazoltan nem vezet eredményre, a felek alávetik 
magukat a pertárgy értékétıl függıen a Debreceni Városi Bíróság vagy a Hajdú-Bihar 
Megyei Bíróság döntésének. 

 
 
10. Egyéb 
10.1. Alulírott felek a jelen szerzıdést akaratukkal megegyezınek találták, és jóváhagyólag 

aláírták. 
10.2. A szerzıdés 2011. május 1-én lép hatályba.  
 
10.3. Jelen szerzıdés 4 db egymással szó szerint megegyezı példányban készült. A 

szerzıdés 3 db eredeti példánya a Megbízót és 1 eredeti példánya pedig a Megbízottat 
illeti meg. 

 
 
Debrecen, 2011. április 29. 
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………. 
       Megbízó           Megbízott 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
Debrecen, 2011. április 29. 
 
 
…………………………… 
Közgazdasági Fıosztály 
 
 
Mellékletek: 1 db 
1. sz. melléklet: Könyvvizsgálói program 
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         1. számú melléklet 
 

Könyvvizsgálói program  
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat állandó 

könyvvizsgálói feladatai ellátására 
 
 
 
I. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei összevont 
adatainak könyvvizsgálata 
 
1. A könyvvizsgálat célja, hogy az önkormányzat részére a könyvvizsgáló feladatai 

során megfelelı véleményt alkosson: 
- az éves beszámoló (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány- és 

eredménykimutatás, valamint a kiegészítı mellékletek) megbízhatóságáról, 
valódiságáról és a törvényes elıírásokkal való összhangjáról, 

- az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, 
- gazdálkodásáról és 
- mőködésének eredményérıl. 

 

2. Az elvégzendı feladatok meghatározása 
 

a) A költségvetési rendelettervezet véleményezése, hogy az minden vonatkozásban 
megfelel a jogszabályi elıírásoknak, minden lényeges összefüggést tartalmaz, 
megfelel a jogszabályi elıírásoknak. 
Határidı: tárgyév február 15. 

 
b) A zárszámadási rendelettervezet véleményezése abból a szempontból, hogy azok 

adatai megfelelnek-e a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó 
kormányrendeletek elıírásainak és az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl és 
mőködése eredményérıl megbízható és valós képet adnak. 
(Az önkormányzati zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló egymástól 
elkülönítetten jelenik meg, azonban lényegüket tekintve mindkettı hasonló szerepet 
tölt be. Az említett két dokumentum struktúrájában, terjedelmében és formájában tér el 
egymástól. Amíg az éves beszámoló alapvetıen a Kormány, addig a zárszámadási 
rendelet az önkormányzat felé szolgáltat információkkal.) 

 
c) Az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves egyszerősített 

beszámoló (annak kötelezı tartalmi részei) megbízhatóságának vizsgálata, a 
beszámoló hitelesítése. 

 
d) Az önkormányzati (intézményi) szabályzatok, rendeletek és határozatok 

betartásának az ellenırzése. 
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e) Az önkormányzat (intézményeivel közös) vagyoni, pénzügyi és gazdasági helyzetének 

az elemzése. 
Határidı: b)-c)-d)-e) pontok vonatkozásában, évente a hatályos jogszabályban, 
valamint a Megyei Közgyőlés éves munkatervében elfogadottaknak megfelelıen. 

 

3. A feladatok naptári évre történı részletes ütemezése 
 

a) A tárgyév január 1. és az elmúlt évi zárszámadási rendeletet megalkotó közgyőlés 
idıpontja közötti idıszak feladatai: 

 
- Január 1. és május 31. közötti idıszak feladatai: 

- elıkészítés, tájékozódás (elızı évi és tárgyévi jelentések, hatályos jogszabályok, 
dokumentációk áttekintése), 
- szabályozottság ellenırzése (számviteli politika, számlatükör, számlarend, 
kötelezıen elıírt szabályzatok (leltárkészítési és leltározási, pénzkezelési, 
eszközök és források értékelési szabályzatai), egyéb szabályzatok, munkaköri 
leírások, analitikus nyilvántartások rendje, stb.), 
- konkrét vizsgálatok a szükséges és elégséges mintavételek alapján (könyvelés 
folyamatossága, analitikák vezetése, pénztár vizsgálat, költségelszámolások 
helyessége, számlázások, bizonylati rend, beruházások elszámolásának vizsgálata, 
bérkifizetések szabályszerőségének a vizsgálata, stb.). 
Határidı: folyamatos 

 
- Az önkormányzat által összeállított éves beszámoló és mellékleteinek vizsgálata. 

Határidı: folyamatos 
 
- Könyvvizsgálói jelentés összeállítása, a mérleg záradékolása, összefoglaló 

könyvvizsgálói jelentés készítése az önkormányzat közgyőlése számára, a 
dokumentumok átadása a közgyőlés elnöke részére. 
Határidı: a megyei közgyőlés elfogadott munkaterve szerint, legkésıbb a 
zárszámadást tárgyaló közgyőlés elıtt 20 nappal. 

 
- A vizsgálat során feltárt eltérésekrıl a könyvvizsgáló folyamatosan tájékoztatja a 

megyei közgyőlés elnökét, hogy a megfelelı intézkedéseket megtehesse. 
Határidı: folyamatos 

 

b) További idıszak feladatai: 
 

- Tárgyév június 1-tıl augusztus 31-ig terjedı - a tárgyév 1. féléves beszámoló 
elkészítéséig terjedı idıszak feladatai: 

- folyamatos könyvvizsgálói feladatok (az önkormányzat hivatala 
(intézmények) könyvvezetésének és elszámolások helyességének a vizsgálata), 
Határidı: folyamatos 



2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 349. 

 
 - az 1. féléves beszámoló ellenırzésének a feladatai (a végrehajtandó vizsgálatok 

közel azonosak az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói feladatokkal), 
Határidı: a dokumentumoknak a könyvvizsgáló részére történı hivatalos 
átadást követı 15-30 nap 

 
- a féléves beszámolóról könyvvizsgálói jelentés összeállítása és átadása a 
közgyőlés elnöke számára. 
Határidı: az elsı félévi gazdálkodást tárgyaló közgyőlést megelızı 10 nap 

 
- Idıközi költségvetési jelentések és mérlegjelentések ellenırzése és véleményezése a 

hatályos Korm. rendelet elıírásai szerint. 
Határidı: a Korm. rendeletben rögzített határidı elıtt 10 nappal 

 
- Elıirányzat-módosításokkal kapcsolatos rendelettervezetek vizsgálata a 

292/2009.(XI1. 19.) Korm. rendelet 62. §-ában elıírtak, valamint a megyei 
önkormányzat éves költségvetési rendelete szerint. 
Határidı: a közgyőlés tárgyalását megelızıen 10 nappal 

 
- A tárgyévet követı év költségvetési koncepciójának a véleményezése. 
 Határidı: a közgyőlés tárgyalását megelızı 10 nappal 
 
- Folyamatos évközi könyvvizsgálói feladatok szeptember 1. és december 31. között. 

(Ezen szakaszban részben folytatódnak a folyamatos könyvvizsgálói teendık, s 
elkezdıdnek az év végi zárlathoz kapcsolódó elıkészítı könyvvizsgálói feladatok, pl.: 
leltárak ellenırzése, fıkönyvek és analitikák egyezıségének a vizsgálata, befektetett 
eszközök értékelésének a vizsgálata, értékcsökkenések elszámolásának ellenırzése, 
stb.) 

 

II. Az önkormányzati intézmények mőködésének általános vizsgálata 
 
1. Az Intézmény belsı információs, tervezési és mőködési rendszerére vonatkozó 

szabályzatok meglétének, jogszabályokkal való összhangjának vizsgálata. 
 
2. Az Intézménynél végzett korábbi ellenırzések vizsgálati megállapításainak megismerése, 

a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések ellenırzése. 
 
3. A belsı ellenırzési rendszer szabályozásának, mőködésének megismerése. 
 
4. Az Intézmény számvitelére, tervezésére, gazdálkodására, mőködésére vonatkozó 

szabályzatok, rendeletek és határozatok, valamint az Intézmény ezen tevékenysége 
összhangjának vizsgálata. 

 
5. Az analitikus nyilvántartási rendszerek és a fıkönyvi könyvelés kapcsolatának, a fıkönyvi 

könyvelés bizonylatokkal történı alátámasztásának vizsgálata. 
 
6. Az elızı évi, könyvelendı eltérések rendezésének ellenırzése. 
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III. Mérleg ellenırzése 
 
1. Vizsgálandó, hogy a mérleg összeállítását megelızıen elvégezték-e a helyi 

szabályozásnak megfelelıen a leltározásokat (kiemelten a tárgyi eszközök leltárát), adatait 
rögzítették-e, illetıleg az analitikus és fıkönyvi nyilvántartásokat helyesbítették-e a 
leltáradatok alapján. 

2. Az év végi zárlati munkálatokat az elıírások szerint elvégezték-e. 
 
3. A fıkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyeztetése megtörtént-e. 
 
4. A fıkönyvi kivonat egyezik-e a fıkönyvi számlákkal, és a mérleg adataival. 
 
5. Kiemelten vizsgálandó a mérlegsorok valóságtartalma és teljeskörősége: 

a) Tárgyi eszközök, immateriális javak 
- az eszközök besorolása, az értékek megállapítása, értékcsökkenés elszámolása 

helyesen történt-e; 
- a felújítások aktiválása helyesen történt-e, a karbantartási tételekkel nem történt-e 

"keveredés"; 
- gyakoroltak-e lényeges hatást a mérlegre a pénzforgalom nélküli változások; 
- az 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök elszámolása helyes-e, 

 
b) Befektetett pénzügyi eszközök 

- a térítésmentesen átvett (ajándékba kapott stb.) értékpapírokat a mérlegben 
megfelelı értékkel szerepeltetik-e; 
- a mérlegben kimutatott eszközök értékvesztését a Szt. és a vonatkozó kormány-
rendelet elıírásai szerint megfelelıen elszámolták-e. 

 
c) Készletek és követelések 

- az Intézmény év végi készleteinek mennyiségét és értékét helyesen, a 
számlarendben foglaltakkal egyezıen mutatták-e ki; 
- az analitikus nyilvántartásokba felvezették-e az értékvesztést és a leltári 
különbözeteket; 
- a kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások az analitikus nyilvántartásban 
szerepelnek-e teljes körően, egyenlegközlı leveleket küldtek-e, a növekedések és 
csökkenések vezetése megfelelı-e, a záróértéket helyesen mutatták-e ki; 
- a követelések korosítási (lejárat szerinti) nyilvántartása megfelelı-e; 
- a hátralékos, kétes, peresített követelések nyilvántartása pontos-e, kellı alapul 
szolgál-e a behajtásra tett intézkedésekhez (esetleges leírásokhoz), illetve milyen 
volt azok eredményessége; 
- egyéb követelések (munkavállalói, adó és egyéb) nyilvántartása egyezı-e a 
mérlegben szereplı értékekkel. 

 

d) Pénzeszközök és egyéb aktív pénzügyi elszámolások 
- az Intézmény mérlegben kimutatott pénzeszközei egyeznek-e a pénztári 
egyenlegekkel, a költségvetési számla bankkivonataival; 
- a mérlegben kimutatott aktív függı és átfutó, illetve kiegyenlítı kiadások 
elszámolásokkal egyezıek-e. 
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e) Források ellenırzése 

- az indulótıke megegyezik-e az 1993. január 1-i nyitómérleg adataival; 

- tıkeváltozás egyenlege helyességét a szúrópróbaszerő ellenırzések 

alátámasztják-e; 

- helyesen történt-e a tartalékok megállapítása; 
- a szállítói állomány egyenlege egyezik-e a szállítók analitikus nyilvántartásával, 
a kapott egyenlegközlı levelekkel; 
- a függı és átfutó, illetve kiegyenlítı bevételi mérlegtételeket helyesen mutatták-e 
ki. 

 
 

IV. A pénzmaradvány vizsgálata 
 
1. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (tárgyévi költségvetési tartalék) összege a 
megfelelı fıkönyvi számla december 31-i egyenlegével egyezı-e. 
 
2. A pénzmaradvány elszámolás teljes körő-e, valamint számszakilag helyes-e. 
 
 
 
121/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 13-ai ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés egyes gyermekvédelmi feladatok átadásával kapcsolatos döntésekre  
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. május 13.  
 
 
 
122/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97. § (1)-(5) bekezdései, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális feladatokról szóló 1993. évi III. törvény 121. § alapján, a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint lefolytatott, az egyes 
gyermekvédelmi szakellátási szolgáltatások ellátási szerzıdés útján történı nyújtására 
irányuló általános, egyszerő közbeszerzési eljárás lezárásaként a következı döntést hozza: 
 

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat - mint a Hajdúdorogi Egyházmegye jogi 
személyiségő egyházi intézménye - által benyújtott ajánlat érvényes.  
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A közbeszerzési eljárás eredményes, amelynek nyertese az ajánlattételi felhívás szerinti 
bírálati szempontok alapján az összességében legelınyösebb ajánlatot benyújtó Szent Lukács 
Görögkatolikus Szeretetszolgálat. 
 

A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az eljárás nyertesével – a benyújtott ajánlatnak és a 
tárgyalások eredményeként létrejött szerzıdéses feltételeknek megfelelıen – a határozati 
javaslat mellékletét képezı ellátási szerzıdést kösse meg. 
 

Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. május 24. 

 
 

122/2011. (V. 13.) MÖK határozat melléklete 
 
 

ELLÁTÁSI SZERZİDÉS 
 

mely létrejött egyrészrıl 
Név:     Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Székhely:   4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Levelezési cím:  4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Képviseli:   Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Számlavezetı pénzintézete: CIB Bank Zrt. Számlaszáma: 10700141-27410701-51100005  
Adószáma:   15372387-2-09 
a továbbiakban: önkormányzat, 
másrészrıl 
Név:  Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, mint a 

Hajdúdorogi Egyházmegye jogi személyiségő egyházi 
intézménye 

Székhely:    4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 
Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 
Képviseli:    Dr. Seszták István pasztorális helynök 
Számlavezetı pénzintézete: CIB Bank Zrt. ( 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) 
Bankszámlaszám:  10702071-66117540-51100005 
Adószám:   18146949-1-15 
Telefonszám:   42/310-217 
email cím:   szeretetszolgalat@gorogkatolikus.hu1 
a továbbiakban: Szeretetszolgálat, (a továbbiakban együtt: Szerzıdı Felek) között alulírott 
helyen és napon a következı feltételek szerint: 
 

PRAEAMBULUM 
 

Az önkormányzat, mint ajánlatkérı K. É. 9166/2011. hivatkozási szám alatt ajánlattételi 
felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítıben általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
megindítására. A Szeretetszolgálat, mint ajánlattevı az eljárásban a törvényes feltételeknek 
megfelelı érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az Ajánlattételi felhívás szerinti bírálati 
szempontok alapján az összességében legelınyösebb ajánlatként került kiválasztásra, és az 
önkormányzat a 122/2011. (V. 13.) MÖK határozatával a Szeretetszolgálatot nevezte meg az 
eljárás nyerteseként. 

                                                 
1
 Szt. 121. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelező tartalom. 
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A szerzıdı felek rögzítik, hogy a szerzıdést a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdésének h) pontjára tekintettel a Kbt. 99. §-a, 
a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 70. 
§ és a 81. § (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 
1993. évi. III. törvény (továbbiakban: Szt.) 121. §, valamint a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) 
bekezdése rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak 
részeként írják alá. Szerzıdı felek kölcsönösen deklarálják a gyermekvédelmi feladatok 
kiemelt társadalmi jelentıségét, valamint elismerik az évezredes egyházi szeretetszolgálati 
tapasztalatokat. Az Önkormányzat az egyes gyermekvédelmi feladatok ellátását a 
Szeretetszolgálatra bízza, és a feladatok ellátása során együttmőködik a Szeretetszolgálattal. 
 
1.       A szerzıdés tárgya2 
 
1.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Szeretetszolgálat ellátja az önkormányzat 
kötelezı feladatai közé a Gyvt. 95. § alapján tartozó, jelen szerzıdés és a Gyvt. 52-59. § 
szerint meghatározott gyermekvédelmi feladatokat. A Szeretetszolgálat a következı 
feladatokat látja el az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint: 
 

1.1.1. A nevelıszülıi hálózatban: Polgár, Görbeháza, Tiszaújváros, Folyás, 
Hajdúnánás, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Vámospércs, Nyírábrány, Bagamér, 
Újléta, Nyíradony településeken: 
TEAOR 879016 Nevelıszülınél elhelyezettek ellátása. 
Szükség szerint különleges ellátást nyújt, nevelıszülıi ellátásban ideiglenes elhelyezést 
biztosít. Nevelıszülıi ellátásban szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. 
 

1.1.2. A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonokban: 
TEAOR 879040 gyermekotthonban elhelyezettek ellátása  
Alaptevékenysége:    879012 gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
 

1.1.3. A Hajdúsági Lakásotthonokban: 
TEAOR 879040 gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 
Alaptevékenysége:    879012 gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
 
 
2. Feladatellátás módjának meghatározása3 
 
2.1. Szeretetszolgálat nyilatkozik, miszerint a szerzıdésben meghatározott 
gyermekvédelmi szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, 
nyilvántartási kötelezettségeket betartja, illetve felhívja az érintettek figyelmét a 
Szeretetszolgálattal, intézménnyel szemben történı betartatására. 
 

                                                 
2
 Szt. 121. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelező tartalom. 

3
 Szt. 121. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kötelező tartalom. 
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2.2. Az átadott feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzat a 
Szeretetszolgálat részére, a szerzıdés idıtartamára a következık szerint biztosítja: 
Gyermekotthonban elhelyezettek ellátásához az önkormányzat a tulajdonában, a szerzıdés 
megkötésekor a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok és Hajdúsági Lakásotthonok 
használatában lévı ingatlanokat a bennük lévı nagy- és kisértékő tárgyi eszközökkel együtt, 
leltár szerint a Szeretetszolgálat ingyenes használatába adja. 
Az ingatlanok felsorolását a szerzıdés 2. számú, az ingóságokat a szerzıdés 3. számú 
melléklete tartalmazza. 
A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok igazgatási egysége mőködtetéséhez az önkormányzat 
a debreceni 9711/9 hrsz-ú, Debrecen, Vármegyeháza u. l/a. szám alatti ingatlan II. emeletén 7 
db irodahelyiség (összesen 137,6 m2 és a hozzá tartozó 64,15 m2 közös használatú terület, 
mindösszesen: 191,75 m2) és a bennük lévı - leltár szerint átvett - nagy- és kisértékő tárgyi 
eszközök ingyenes használatát a Szeretetszolgálat részére a feladatellátás kezdetétıl 2011. 
december 31. napjáig biztosítja azzal, hogy a Szeretetszolgálat a használt területre esı 
üzemeltetési költségeket (főtés, villamosenergia-szolgáltatás díja, takarítás, karbantartás, víz-
és csatornadíj, ırzésvédelem, szemétszállítási díj) az önkormányzat által kiállított számla 
ellenében, az infokommunikációs szolgáltatás (vezetékestelefon és vezetékes internet) 
költségeit a használat függvényében kiállított számla ellenében fizeti meg. 
A Szeretetszolgálat 2012. január 1. napjával az irodákat, valamint a leltár szerint átvett nagy-
és kisértékő tárgyi eszközöket az átvételkori állapotnak megfelelıen visszaadja az 
önkormányzatnak és az igazgatási egység elhelyezésérıl gondoskodik, vagy külön 
megállapodásban foglaltak szerint bérleti díjat fizet. 
A Hajdúsági Lakásotthonok igazgatási egysége mőködtetéséhez az önkormányzat a 
hajdúnánási 5378/4. hrsz-ú, Hajdúnánás Fürdı u. 1. szám alatti ingatlanban 11 db 
irodahelyiség (összesen 243 m2 a hozzá tartozó közös használatú területtel együttesen), és a 
bennük lévı - leltár szerint átvett - nagy- és kisértékő tárgyi eszközök ingyenes használatát a 
Szeretetszolgálat részére a a feladatellátás kezdetétıl 2011. december 31. napjáig biztosítja 
azzal, hogy a Szeretetszolgálat a használt területre esı üzemeltetési költségeket (főtés, 
villamosenergia-szolgáltatás díja, takarítás, karbantartás, víz- és csatornadíj, ırzés-védelem, 
szemétszállítási díj) a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. által kiállított számla alapján 
megfizeti. 
Az infokommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) esetében a feladatellátás 
(szolgáltatás) teljesítésének kezdete napjától számított 8 napon belül – a feladatellátás kezdı 
napjára – visszamenılegesen gondoskodik a szolgáltatások átírásáról, s az így kapott számlák 
kifizetésérıl. A Szeretetszolgálat 2012. január 1. napjával az irodákat, valamint a leltár szerint 
átvett nagy-és kisértékő tárgyi eszközöket az átvételkori állapotnak megfelelıen visszaadja az 
önkormányzatnak és az igazgatási egység elhelyezésérıl gondoskodik, vagy külön 
megállapodásban foglaltak szerint bérleti díjat fizet. 
 
2.3. Az 1. pontban foglalt feladatokkal összefüggésben a Szeretetszolgálat vállalja, hogy a 
gyermekvédelmi tevékenység ellátásához szükséges engedélyeket 2011. július 1-ig megszerzi. 
Az ellátási szerzıdés megkötése azt a célt szolgálja, hogy a Szeretetszolgálat a lehetıségeihez 
képest a feladatokat a maga teljességében ellássa a szerzıdés szerinti tartalommal. 
 
2.4. A Szeretetszolgálat vállalja, hogy a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük 
feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és egyéb szakmai jogszabályokban 
meghatározott szakmai elıírások szerint látja el az átvett feladatokat figyelemmel a Gyvt. 9. 
§. (1) bekezdés d) pontjára, miszerint a gondozásába vett gyermekek joga, hogy különösen 
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vallási vagy lelkiismereti meggyızıdését szabadon megválassza, kinyilvánítsa és gyakorolja, 
valamint hit és vallásoktatásban vegyen részt. 
 
2.5. A Szeretetszolgálat vállalja továbbá, hogy az ingyenes használat idıtartama alatt 
gondoskodik az ingyenes használatba kapott ingatlanokon és ingatlanrészeken szükségessé 
váló karbantartási és javítási munkák saját költségen történı elvégeztetésérıl, az épületek 
esetleges felújításáról az önkormányzat gondoskodik. 
 
2.6. Az ellátási szerzıdés idıtartamára a Szeretetszolgálat a lakásotthonokban a közüzemi 
mérık átírásáról gondoskodik a feladatellátás (szolgáltatás) megkezdésétıl számított 8 napon 
belül, de a feladatellátás kezdete napjára visszamenılegesen, mely alapján fizeti meg a 
közüzemi költségeket. A kifizetett közüzemi számlákról és átutalásokról, a kifizetéstıl 
számított 10 napon belül másolatot küld a tulajdonos önkormányzat részére. 
 
2.7. A Szeretetszolgálat gondoskodik továbbá a tárgyi eszközök karbantartásáról, 
elhasználódásuk esetén azok pótlásáról akként, hogy azok a szerzıdés megszőnése esetén a 
leltár szerinti mennyiségben és az átadás-átvételi jegyzıkönyvben rögzített minıségben 
kerüljenek az önkormányzat részére visszaadásra. 
 
 
3. Munkajogi megállapodások 
 
3.1. Szerzıdı felek megállapítják, hogy a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény 85/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ellátási szerzıdés megkötése mindazon 
közalkalmazottak/munkavállalók tekintetében a munkáltató személyében bekövetkezett 
jogutódlásnak minısül, akik a Szeretetszolgálat fenntartott intézménynél is folytatják a 
munkájukat. 
 
3.2. Az érintett közalkalmazottak e jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a alapján, módon és idıben szőnik meg. Amennyiben az 
érintett közalkalmazottak jogutódlás utáni munkaviszonya az ellátási szerzıdés 
hatálybalépését követı 1 éven belül szőnik meg, úgy a megszőnés hatására az illetı 
munkavállaló részére fizetendı járandóságok közül mindazokat, melyek a munkáltatói 
jogutódlás következtében válnak esedékessé (pl.: végkielégítés, jubileumi jutalom) az 
önkormányzat átvállalja, illetıleg a Szeretetszolgálatnak megtéríti, kivéve, ha az érintett 
munkavállaló jogutódlással ismét közalkalmazotti jogviszonyt létesít. 
Az intézmények alkalmazottai és a hivatásos nevelıszülık foglalkoztatására a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben és a Gyvt. 145. § (3) bekezdésében 
szabályozottakra figyelemmel kerül sor. 
 
3.3. Önkormányzat a megszüntetendı, illetıleg átalakítandó intézményekben 
foglalkoztatott közalkalmazottak/munkavállalók hozzájárulásával a Szeretetszolgálat 
rendelkezésére bocsátják az átvételre kerülı közalkalmazottak/munkavállalók besorolására és 
pótlékára vonatkozó személyes adatokat azon közalkalmazottak/munkavállalók esetén, akik 
elızetesen úgy nyilatkoztak, hogy tovább foglalkoztatásukhoz hozzájárulnak, vagy azt 
kívánják. 
 
3.4. Önkormányzat vállalja, hogy legkésıbb a feladatellátás megkezdését megelızı 30 
napon belül írásban tájékoztatja a Szeretetszolgálatot a nála jogviszonyban állók és a 
továbbfoglalkoztatást vállalókra vonatkozóan a végkielégítésre és a felmentésre jogosító 
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szolgálati idıkrıl, személyenkénti bontásban. Az errıl szóló dokumentumokat a 
Szeretetszolgálat rendelkezésére bocsátja. 
 
3.5. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Szeretetszolgálat rendelkezésére bocsátott 
információkra, azok kezelésére a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak. 
 
3.6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55-80. §-a szerint 
kell megállapítani azoknak a munkavállalóknak a munkaidejét, pihenıidejét, elımeneteli és 
illetményrendszerét, akik a munkáltatói jogutódlás következtében a Szeretetszolgálat, illetıleg 
intézménye állományába kerülnek azzal, hogy e rendelkezésektıl akkor lehet eltérni, ha azzal 
a munkavállaló kizárólag elınyt szerez. 
 
 
4. Finanszírozás4 
 
4.1. Szeretetszolgálat az ellátási szerzıdések teljesítése során a feladatfinanszírozáshoz 
biztosított normatív és egyházi kiegészítı költségvetési támogatásokat, és az Önkormányzat 
ellenszolgáltatását használja fel. 
 
4.2. Szeretetszolgálat a feladatok szakszerő teljesítésének veszélyeztetése nélkül jogosult a 
jelen ellátási szerzıdés alapján az Önkormányzattól átvett eszközök használatára. 
 
4.3. A Szeretetszolgálat által az önkormányzattól kért ellenszolgáltatás összege – egész 
évre vetítve – 2011. évben: 30.000.000 Ft + 0 Ft áfa, azaz harmincmillió forint + nulla forint 
áfa. A 2011. évre vonatkozó idıarányos rész felének kifizetésére a feladatellátás megkezdését 
követı 8 (azaz nyolc) napon belül kerül sor, a másik fele pedig 2011. október 15-ig esedékes. 
A további években a kért ellenszolgáltatás alatt a 4.5. alpont szerint évrıl évre kiszámított 
összeget kell érteni, esedékességét pedig a jelen ellátási szerzıdés 4.5. alpont bdc) pontja 
alapján kell megállapítani. 
 
4.4. Az állami normatívával és egyházi kiegészítı hozzájárulással történı elszámolás és 
egyéb eljárási kérdések, határidık a jogszabályok szerint alakulnak, míg az ellenszolgáltatás 
elszámolása jelen szerzıdés szerint történik. 
 
4.5. A 4.1-4.4. alpontokban foglalt finanszírozási alapvetések részletes kibontása – ezáltal 
a szerzıdı felek kötelezettségeinek ismertetése – az alábbiak szerint történik: 
 
a) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Szeretetszolgálat által a jelen 
ellátási szerzıdésben vállalt feladatok ellátásához évente a jelen szerzıdés szerinti 
ellenszolgáltatást nyújtja az Szeretetszolgálat részére – az éves költségvetési törvényben 
foglaltak és a jelen szerzıdésben foglaltak figyelembevételével meghatározottak szerint. A 
kért ellenszolgáltatás folyósításának elıfeltétele, hogy a Szeretetszolgálat az általa – 
elsısorban a jelen ellátási szerzıdés 2. számú melléklete szerinti ingatlanokban történı 
mőködésre – létrehozott intézményekben (Szent Lukács Görögkatolikus Hajdúsági 
Lakásotthonok és Szent Lukács Görögkatolikus Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, a 
továbbiakban együttesen: intézmények) biztosítja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 52-59. §§-ban foglalt feladatok 
ellátását. 
                                                 
4
 Szt. 121. § (2) bekezdés k-m) pontok szerinti kötelező tartalom. 
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b) Szerzıdı Felek az a) pont szerinti éves ellenszolgáltatás indokolt mértékének 
megállapítása érdekében az alábbi elveket és eljárásrendet állapítják meg: 

ba) A Szeretetszolgálat vállalja, hogy adatot szolgáltat: 
baa) az intézmények kiadásairól és saját bevételeirıl tételes analitikai 

nyilvántartással alátámasztott és az Önkormányzat költségvetési 
rendelettervezetének összeállításáról szóló mindenkori belsı elıírásaiban 
foglalt – évente aktualizált – önkormányzati intézmények részére kiadott 
formának megfelelıen; 

bab) a jogszabályok szerinti határidıben és tartalommal a normatív állami 
támogatások, valamint a kiegészítı normatív állami támogatások 
igénylésérıl, évközi módosításáról, elszámolásáról, jogcímenként, ellátotti 
létszám megjelöléssel; 

bac) mindazon önkormányzati felhívások alapján, melyek az önkormányzat 
jogszabályon alapuló kötelezı adatszolgáltatásaihoz szükségesek. 

bb) A tárgyévi önkormányzati ellenszolgáltatás indokolt mértékének megállapítása - 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény (Áht.) és jelen szerzıdés 
rendelkezéseinek megfelelıen - történik azzal, hogy az Önkormányzat vállalja, 
hogy az önkormányzati ellenszolgáltatás megállapításakor az elismert költségek 
között: 
bba) az intézmények költségvetési kiadásai közül a személyi juttatásokat a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény (Kjt) szerint 
veszi figyelembe; 

bbb) a foglalkoztatottak részére fizetendı valamennyi pótlékot a Kjt. szerint és a 
mindenkori önkormányzati költségvetésben meghatározott szinten veszi 
figyelembe; 

bbc) 2012. év végéig a végkielégítést eredményezı munkáltatói intézkedés 
kiadásait figyelembe veszi; 

bbd) lehetıségeihez mérten figyelembe veszi az ellátás hitéleti sajátosságait. 
 
bc) az önkormányzati ellenszolgáltatás mértéke minden költségvetési évben legalább 

az ellátási szerzıdésben felvállalt gyermekvédelmi feladatok megvalósítására 
ténylegesen fordított összeg és a költségvetési normatív támogatások (jelenleg 
normatív állami támogatás és egyházi kiegészítı hozzájárulás) különbségével 
egyenlı az alábbi korrekciós tényezık figyelembevételével: 
bca) az önkormányzati ellenszolgáltatás mértéke – ha jelen szerzıdés kivételt nem 

tesz – nem haladhatja meg azon önkormányzati támogatás összegét, melyet 
úgy kell számítani, mintha az intézmények önkormányzati költségvetési 
fenntartású gyermekvédelmi intézményi forma keretei között mőködnének, 

bcb) az önkormányzati ellenszolgáltatásban szerepeltetni kell (azzal meg kell 
emelni) a költségvetési rendeletben elfogadott összegen felül az 
önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi intézmények részére biztosított 
többletjuttatásokat (ideértve a pénzügyi és a dologi természető juttatásokat 
is); ideértendıek azok a támogatások is, melyeket az önkormányzati 
gyermekvédelmi intézmények nem a helyi önkormányzatok 
költségvetésébıl, hanem önkormányzati résztulajdonnal mőködı 
gazdálkodó szervezetektıl, más önkormányzati gyermekvédelmi 
intézményektıl, állami költségvetési szervtıl, közalapítványoktól és más 
olyan szervezetektıl kapnak, mely támogatások akár csak közvetve is 
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önkormányzati ráhatásra és valamennyi önkormányzati intézmény részére 
vagy azok többsége részére kerültek megállapításra, 

bcc) 2012. év végéig a munkáltatói jogutódlással átvett határozatlan idıre 
hatályos munkaszerzıdéssel foglalkoztatott azon munkavállalók után, 
akiknek a munkaszerzıdése az ETIKAI KÓDEX a Magyar Katolikus 
Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára címő 
dokumentumban foglaltakba ütközı magatartás miatt szőnik meg, a 
munkaviszony megszüntetése következtében az ilyen munkavállaló részére 
esedékessé váló kifizetéseket – a törvényben meghatározott 
minimumértéken – és a kifizetések hatására foganatosított költségvetési 
befizetéseket az önkormányzati ellenszolgáltatásban el kell számolni (azzal 
meg kell emelni), 

bcd)  2012. év végéig az önkormányzati ellenszolgáltatás összegében el kell 
számolni (azzal meg kell emelni) az esetlegesen elıálló ellátotti létszám-
csökkenés miatt szükségessé váló munkavállalói létszámcsökkenés 
következtében a munkavállalói létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók 
részére esedékessé váló kifizetéseket – a törvényben meghatározott 
minimumértéken – és a kifizetések hatására foganatosított költségvetési 
befizetéseket, kivéve, ha az önkormányzat az érintett munkavállalókat – 
beleegyezésükkel – azonos/hasonló munkakörbe közalkalmazotti jogállásba 
munkajogi jogutódlással visszahelyezi, 

bce) az önkormányzati ellenszolgáltatás összegében érvényesíteni kell (azzal 
meg kell emelni) az egyházi gyermekvédelmi intézmény sajátosságaira 
figyelemmel elıálló többletszükségletek fedezetét a – jelenlegi néven – 
egyházi kiegészítı hozzájárulás mindenkori összege maximum 2 %-ának 
megfelelı összeg erejéig. 

 
bd) Az Önkormányzat vállalja, hogy 

bda) az Önkormányzat éves költségvetési koncepcióját elfogadás után 5 naptári 
napon belül megküldi az Szeretetszolgálat részére; 

bdb) a Szeretetszolgálatot megilletı ellenszolgáltatás összegét a mindenkori éves 
költségvetési rendeletben szerepelteti, 

bdc) az Önkormányzat mindenkori hatályos éves költségvetési rendeletében 
elfogadott ellenszolgáltatás összegét 4 – lehetıség szerint – egyenlı 
részletben - március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, valamint 
december15-ig – a Szeretetszolgálat által megjelölt számlaszámra átutalja. 

bdd) az önkormányzati ellenszolgáltatás nem eredményezhet negatív 
diszkriminációt vagy kedvezıtlenebb gondozási-nevelési és/vagy 
gazdálkodási státuszt az Önkormányzat fenntartásában álló további 
gyermekvédelmi intézményekhez képest. 

 
be) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyévre esedékes 

önkormányzati ellenszolgáltatás összege meghatározásakor gondoskodik arról, 
hogy az ellátási szerzıdés sem részeiben, sem összességében ne eredményezzen a 
megelızı éveknél kedvezıtlenebb gondozási-nevelési és gazdálkodási helyzetet, 

 
bf) A Szeretetszolgálat az önkormányzati ellenszolgáltatás összegének meghatározása 

érdekében a tárgyévben február 15-ig benyújtja a tárgyévet megelızı évre 
vonatkozó beszámolóját és elszámolását és tárgyévre vonatkozó ellenszolgáltatás 
összegének megállapítására irányuló igényét. Az önkormányzat kérésére – a jelen 
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szerzıdés bca) pontjában szereplı számítás elısegítése érdekében – ellátási 
szerzıdésben részletezett feladatokat ellátó intézmények költségvetésének 
tervezetét ugyanazon rendszerben, részletezéssel bocsátja az Önkormányzat 
rendelkezésre, mint amit az Önkormányzat a saját fenntartású intézményei estén a 
vonatkozó jogszabályok szerint alkalmaz. 

 
bg) A Szeretetszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy a munkajogi jogutódlással 

határozatlan idejő munkaviszonyba átveendı munkavállalók részére a 
munkaviszony létesítésekor olyan munkaszerzıdésre tesz ajánlatot, mely 
tartalmazza – a bcd) pontban foglaltak teljesülése érdekében – hogy a 
munkaviszonynak az ellátotti létszám csökkenésének hatására elıálló 
munkavállalói létszámleépítés következtében történı megszőnése esetében 
vállalja a munkavállaló, hogy amennyiben az Önkormányzat azonos/hasonló 
munkakörben munkajogi jogutódlással közalkalmazotti jogállásba visszahelyezi, 
úgy azt elfogadja, és ilyen esetben a munkaviszony megszőnésekor esedékes 
felmentési idıre esı kifizetés, végkielégítés és szabadságmegváltás kifizetésére 
nem kerül sor. 

 
bh) A Szeretetszolgálat kötelezettséget vállal arra, hogy 60 nappal elıre jelzi az 

Önkormányzatnak, ha az ellátotti létszám csökkenése miatt munkavállalói 
létszámleépítést tervez 

 
c) Az Önkormányzat és Szeretetszolgálat évente egyeztetést folytat jelen ellátási 

szerzıdés szerinti ellenszolgáltatás összegének megállapítása érdekében, melyrıl 
jegyzıkönyv készül. 

 
d) Az Önkormányzat tájékoztatja a Szeretetszolgálatot, hogy az Önkormányzat 

mindenkori hatályos éves költségvetési rendeletében elfogadott ellenszolgáltatás 
évközi megemelésére, önkormányzati támogatással történı elismerésére elıreláthatóan 
korlátozottan lesz lehetıség, melyekre külön egyeztetés alapján az önkormányzati 
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó szabályok és eljárások keretében 
kerülhet sor. 

 
e) Felek jogosultak az önkormányzati ellenszolgáltatás megállapításához szükséges 

adatok kölcsönös ellenırzésére. Az ellenırzés elsıdlegesen a költségvetési 
tervegyeztetési jegyzıkönyvek és az önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi 
intézmények elszámolásainak vizsgálata útján, illetve az intézmények (jelen szerzıdés 
értelmezése szerinti) gazdálkodási adatainak közvetlen vizsgálata útján történik. 

 
4.6. A jelen szerzıdés alapján végzett szolgáltatás megkezdését követıen a 
feladatellátáshoz kapcsolódó állami normatíva a Szeretetszolgálatot illeti meg. Az állami 
normatíva összegét az éves költségvetési törvény határozza meg. A normatív állami 
támogatás lehívására a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Gyvt. 145. § (4) bekezdése, az 
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) az 
irányadó. 
 
4.7. A Szeretetszolgálat vállalja, hogy az átadott feladatok keretében gondozottak után 
kapott normatív állami hozzájárulást , – ha jogszabály elıírja – az ıt megilletı kiegészítı 
támogatást és jelen eljárás során az ajánlatkérıtıl igényelt éves összeget teljes egészében az 
átvett feladat ellátására fordítja. 
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4.8. Önkormányzat a teljesítési igazolásokat a 4.5. alpont bdc) pontjaihoz igazodóan állítja ki. 
A Szeretetszolgálat a teljesítésigazoláshoz a kifizetéssel érintett hónap elsı munkanapjáig 
benyújtja a kifizetéssel érintett idıszakra vonatkozó szakmai beszámolóját. 
 
4.9. Az állami normatíván felül az önkormányzattól igényelt ellenszolgáltatás kifizetése a 
Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint banki átutalással történik. 
 
4.10. A fentiek mellett az önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben fizetési 
kötelezettségének jelen szerzıdésben szereplı határidın belül nem tesz eleget, hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szeretetszolgálat szerzıdésszerő teljesítése és az Art. 36/A. §-ban foglaltak 
betartása esetén azonnali beszedési megbízást nyújtson be a számlavezetı pénzintézete által 
vezetett fizetési számlája terhére. Az azonnali beszedési megbízáshoz csatolni kell jelen 
szerzıdést és a teljesítési igazolást is. Jelen pont megfelel a Kbt. 99. § (1) és a Kbt. 305. § (4) 
bekezdésében foglalt hozzájárulásnak, felhatalmazásnak. 
 
4.11. Az utógondozói ellátásért fizetendı személyi térítési díjat a Gyvt. 146-151. § 
rendelkezései, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet elıírásai szerint a Szeretetszolgálat 
állapítja meg. 
 
4.12. A személyi térítési díj elengedése egyedi kérelem alapján és a Szeretetszolgálat 
diszkrecionális jogkörben hozott – jogorvoslattal nem támadható – döntése alapján és az ilyen 
döntésben foglalt mértékben, módon lehetséges; a személyi térítési díj elengedése iránti 
kérelem bármely jogosult által bármikor elıterjeszthetı, azonban a Szeretetszolgálat az ilyen 
kérelmekre, elintézési módjukra szabályzatot bocsájthat ki.5 
 
 
5. Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség6 
 
5.1. A Szeretetszolgálat minden tárgyévet követı év február 15. napjáig köteles írásbeli 
beszámolót készíteni az ellátási szerzıdéssel érintett intézményei tevékenységérıl, és azt 
megküldeni az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat az ellátás teljesítését a helyszínen is 
jogosult ellenırizni. 
 
5.2. A Szeretetszolgálat vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott 
adatszolgáltatási kötelezettséget az elıírásoknak megfelelıen teljesíti, a statisztikai 
adatgyőjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja. 
 
 
6. Panaszok ügyintézése, tájékoztatási kötelezettség7 
 
6.1. Ellátási panasz kivizsgálását a Szeretetszolgálat végzi, melyre bizottságot állít fel. A 
vizsgálat eredményérıl a vizsgálat lezárultát követıen 30 napon belül tájékoztatást ad az 
Önkormányzat részére. 
 
                                                 
5
 Szt. 121. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kötelező tartalom. 

6
 Szt. 121. § (2) bekezdés i-j) pontok szerinti kötelező tartalom. 

7
 Szt. 121. § (2) bekezdés g-h) pontok szerinti kötelező tartalom. 
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6.2. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyikükhöz a jelen szerzıdés 
hatálya alatt panasz érkezik, úgy azt haladéktalanul kölcsönösen ismertetik egymással és 
megállapodnak a panasznak az elızıek szerinti kivizsgálásában és megalapozott panasz 
esetén a szükséges intézkedések megtételében. 
 
6.3. Az ellátási szerzıdés hatálya alatt a Szeretetszolgálat – az intézményvezetı útján – 
köteles az Szt. 95-96/A. §§ szerinti tájékoztatási és értesítési kötelezettségre és a Gyvt. 
kapcsolódó rendelkezései betartására. 
 
 

7. Szerzıdésszegés, a szerzıdés megszőnése, megszüntetése8 
 

7.1. Szerzıdésszegésnek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) XXV. fejezetében taglalt esetköröket. 
 

7.2. Szerzıdı felek kikötik, hogy szerzıdésszegés esetén is elsıdleges kötelezettségük a 
gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos és megszakítás nélküli biztosítása. A szerzıdés 
megszőnése, illetve megszüntetése esetén – ha jogszabály kivételt nem tesz –  az 
Önkormányzat köteles az átadott feladatok visszavételére és ellátására. 
 

7.3. Szerzıdı felek megállapodnak, hogy a szerzıdésszegéssel, vagy szerzıdésen kívül 
okozott károk vonatkozásában a teljes kártérítés elvét követik. 
 

7.4. A Szeretetszolgálat köteles az ellátási szerzıdés hatálya alatt – a feladathoz igényelt 
normatíva összegéhez igazodó biztosítási összeg kikötése mellett – felelısség-biztosítási 
szerzıdést kötni és annak hatályát folyamatosan fenntartani. 
 

7.5. Jelen szerzıdést a szerzıdı felek határozatlan idıre kötötték meg azzal, hogy azt 
bármelyik fél felmondhatja – a 7.7-8. pontokban meghatározott esetekben – a költségvetési év 
végére, 6 havi felmondási idı megtartása mellett. Öt éven belül felmondani – a 7.9. alpontban 
foglaltak kivételével – nem lehet.9 
 

7.6. Jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani nem lehet. 
 

7.7. Rendes felmondásra Önkormányzat abban az esetben jogosult, ha a Szeretetszolgálat a 
jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségeit súlyos mértékben és ismételten megszegi, ám a 
szerzıdés megtartására felhívó levél ellenére sem áll helyre a törvényes állapot. 
 

7.8. A Szeretetszolgálat jogosult jelen szerzıdés felmondására, amennyiben az 
Önkormányzat a jelen szerzıdésben foglalt kötelezettségeit súlyos mértékben és ismételten 
megszegi, ám a szerzıdés megtartására felhívó levél ellenére sem áll helyre a törvényes 
állapot.  
 

7.9. Mindkét fél jogosult jelen szerzıdés felmondására, amennyiben a jogszabályi 
környezet változása miatt a feladat ellátását finanszírozni a továbbiakban nem lehetséges, 
vagy a feladat ellátása egyéb módon ellehetetlenül. 
 

7.10. A szerzıdést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján írásban lehet módosítani. A módosítást elızetesen indokolással ellátva 
írásban kell kezdeményezni. Az önkormányzat részérıl a szerzıdés módosítását annak 
hatályba lépését megelızıen a közgyőlésnek jóvá kell hagynia. 
 

                                                 
8
 Szt. 121. § (2) bekezdés e-f) pontok szerinti kötelező tartalom. 

9
 Gyvt. 97. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelező tartalom. 
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7.11. A felek nem tekintik a szerzıdés módosításának a felek cégjegyzékben vagy más 
hivatalosan nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselıiben, 
bankszámlaszámában, illetve fax- vagy telefonszámában bekövetkezı változást, továbbá a 
szerzıdéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkezı változást. Az 
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitıl függıen - vagy 
elızetesen írásban 10 napos határidıvel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követı 
10 napon belül köteles értesíteni. 
Ugyancsak nem tekintendı szerzıdésmódosításnak az évente visszatérı elszámolás és annak 
alapján az önkormányzati ellenszolgáltatás mértékének idırıl idıre történı megállapítása. 
 
 

8. Egyéb rendelkezések 
 

8.1. Szerzıdı Felek kinyilatkoztatják, hogy jelen szerzıdést - a jelenleg hatályos és 
ismeretes jogszabályi környezetben, valamint terminológia és a terminológiához kapcsolódó 
jelentéstartalom alapján, valamint a rendelkezésükre álló demográfiai, építészeti, település- és 
társadalompolitikai adatok és irányvonalak ismeretében kötötték meg. Amennyiben a 
jogszabályi környezet, vagy a helyi sajátosságok – és elsısorban ezek hatására a finanszírozás 
rendje és mértéke – érdemben megváltoznak, úgy a Szerzıdı Felek bármelyike 
kezdeményezheti a szerzıdés módosítását, aktualizálását és a megváltozott életviszonyokhoz 
igazítását. 
 

8.2. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy jelen ellátási szerzıdés végrehajtása érdekében – a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével – az együttmőködés eredményeit évente vagy az 
együttmőködésükre vonatkozó jogszabályok változását követı 60 napon belül felülvizsgálják 
és szükség szerint jelen ellátási szerzıdést, valamint annak mellékleteit 45 napon belül 
módosítják. 
 

8.3. A Szeretetszolgálat nyilatkozik, miszerint a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és 
az adatvédelem szabályait ismeri és betartja, illetıleg betartatja.10 
 

8.4. Szerzıdı felek kinyilvánítják, hogy a szerzıdésben foglalt szolgáltatást oszthatatlan 
szolgáltatásnak tekintik. 
 

8.5. Jelen szerzıdés az arról kiállított okirat mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben elsısorban a Gyvt., az Szt., az Áht. és a 
Ptk. rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. 
 

…………………………………., 2011. év május hó „…..” napján 
 

 
 

Bodó Sándor      Dr. Seszták István 
Elnök       Pasztorális helynök 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat   Hajdúdorogi Egyházmegye 
 

Ellenjegyezte: 
 

Debrecen, 2011. május 24. 
 

__________________________ 
 Közgazdasági Fıosztály

                                                 
10

 Gyvt. 97. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kötelező tartalom. 



2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 363. 

         1. sz. melléklet 
 
Nevelıszülıi hálózat: 
 

Település Család 
Engedélyezett 

férıhely 
Elhelyezett gyermek 

Polgár 16 50 43 
Görbeháza 1 1 1 
Tiszaújváros 1 6 6 
Folyás 1 2 0 
Hajdúnánás 16 51 47 
Hajdúsámson 16 37 33 
Nyíracsád 22 61 61 
Nyírmártonfalva 1 2 2 
Vámospércs 2 4 4 
Nyírábrány 1 3 3 
Bagamér 1 1 1 
Újléta 1 2 1 
Nyíradony 3 10 10 
Összesen: 82 230 212 
 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok 
 

Lakásotthonok Férıhelyek/fı 
Nyíracsád, Malom u. 8. 12 
Nyíracsád Zrínyi u. 6.  12 
Téglás, Kossuth u. 42. 12 
Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7. 10 
Debrecen, Békés u. 9.  10 
Debrecen, Kosárfonó u. 30.  10 
Téglás, Május 1. u. 2.  9 
Nyíradony. Ifjúság u. 4. 11 
Nyírmártonfalva, Deák Ferenc u. 8. 8 
Összesen: 94 

 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonokban elhelyezett gyermekek: 

Ellátási formák 
Lakásotthonok 

Normál Speciális Különleges 
Utógondo-
zói ellátás 

Utógondo-
zás 

Nyíracsád, Malom u. 
8. 

7 - 4 1 - 

Nyíracsád Zrínyi u. 6.
  

7 - 4 1 - 

Téglás, Kossuth u. 
42. 

10 - - 1 1 

Debrecen-Józsa, 
Pitypang u. 7. 

6 - 1 2 - 

Debrecen, Békés u. 9.
  

5 1 1 3 1 
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Ellátási formák 
Lakásotthonok 

Normál Speciális Különleges 
Utógondo-
zói ellátás 

Utógondo-
zás 

Debrecen, Kosárfonó 
u. 30. 

7 1 1 1 - 

Téglás, Május 1. u. 2.
  

6 - - 2 1 

Nyíradony. Ifjúság u. 
4. 

9 - 4 - - 

Nyírmártonfalva, 
Deák Ferenc u. 8. 

8 - - 1 - 

Összesen: 65 2 15 12 3 
 
 
Hajdúsági Lakásotthonok 
 

Lakásotthonok Férıhelyek/fı 
Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4. 12 
Hajdúnánás, Polgári u. 77.  12 
Hajdúnánás, Lehel u. 1. 10 
Hajdúnánás, Bethlen krt. 33. 12 
Hajdúnánás, Jókai u.22.   10 
Hajdúnánás, Kapitány u. 24.  12 
Hajdúnánás, Somogyi Béla u. 3. 10 
Hajdúnánás, Somogyi Béla u. 5. 12 
Lehel u. 18. 12 
Rákosi V. u. 1/a. 11 
Összesen: 113 
 
 
A Hajdúsági Lakásotthonokban elhelyezett gyermekek 
 

Ellátási formák 
Lakásotthonok 

Normál Speciális Különleges 
Utógondozói 

ellátás 
Utógondo-

zás 
Bethlen G. krt. 33. 8  1 3  
Jókai u. 22. 6  2 1  
Kapitány u. 24. 7  3 1  
Lehel u. 1. 4  3 3  
Polgári u. 77. 10  2 1  
Bajcsy Zs. u.3-4. 11 2  1  
Somogyi Béla u. 3. 10     
Somogyi Béla u. 5. 10 1 3 2  
Lehel u. 18. 7  2 2  
Rákosi V. u. 1/a. 4  1 5  
Összesen: 77 3 17 19  
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         2. számú melléklet 
  

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok 
 

Nyíracsád, Malom u. 8. hrsz: 539/3 
Nyíracsád Zrínyi u. 6.  hrsz.: 700 
Téglás, Kossuth u. 42. hrsz.: 366/1 
Debrecen-Józsa, Pitypang u. 7. hrsz.: 26783/20 
Debrecen, Békés u. 9.  hrsz.: 11738/463 
Debrecen, Kosárfonó u. 30.  hrsz.: 116/79 
Téglás, Május 1. u. 2.  hrsz.: 507/15 
Nyíradony. Ifjúság u. 4. hrsz.: 1896/63 
Nyírmártonfalva, Deák Ferenc u. 8. hrsz.: 167 

 
 
Hajdúsági Lakásotthonok 
 

Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 33. hrsz: 29/2 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3. hrsz.: 780/36 
Hajdúnánás, Polgári u. 77. hrsz.: 1507 
Hajdúnánás, Lehel u. 18. hrsz.: 1920 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5. hrsz.: 1582/3 
Hajdúnánás, Tiszavasvári út 25. hrsz.: 1970 
Hajdúnánás, Lehel u. 1-2. hrsz.: 1968/2 
Hajdúnánás, Rákosi Viktor u. 1-2. hrsz.: 3060/2 
Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky tér 4. hrsz.: 3697 
Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky tér hrsz.: 3698 
Hajdúnánás, Kapitány u. 24. hrsz.: 4477 
Hajdúnánás, Jókai u. 22. hrsz.: 4888 

 
 
         3. számú melléklet 
 
A nagy- és kisértékő tárgyi eszközök jegyzéke papíralapon másolatban csatolásra kerül. 
 
 
 
123/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában, 95. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdésére a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai elnevezéső költségvetési szervet 2011. június 30. 
napjával – jogutód nélkül – megszünteti. 
 
A közgyőlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése 
alapján a költségvetési szerv megszüntetı okiratát a következık szerint fogadja el: 
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MEGSZÜNTETİ OKIRAT 

 
A megszüntetett költségvetési 
szerv neve: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
DEBRECENI ÉS NYÍRSÉGI LAKÁSOTTHONAI 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv székhelye: 
 

4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 

Gyermekvédelmi szakellátás 

Szakágazat szerinti besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége: 
(2011. június 30-ig) 

841901 Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói 
ellátást nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv alapítójának neve, címe: 
 
 

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

A megszüntetett költségvetési 
szerv alapításának éve: 
 

1998. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv fenntartójának neve, címe: 
 

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

A megszüntetett költségvetési 
szerv irányító szervének neve, 
székhelye:  
 

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

A megszüntetett költségvetési 
szerv megszüntetı szervének 
neve, székhelye:  
 

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

A megszüntetés idıpontja: 
 

2011. június 30. 

A megszüntetés oka: 
 

A gyermekvédelmi szakellátáshoz biztosított normatív 
állami támogatás nem fedezi a közfeladat 
finanszírozását, ezért azt a fenntartó megyei 
önkormányzat 64,9 %-kal egészíti ki. Az 
önkormányzati támogatás összegét a fenntartó a 
költségvetési gazdálkodás nehézségei miatt a 
továbbiakban nem biztosítja. 
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A megszüntetett költségvetési 
szerv által ellátott közfeladat 
jövıbeni ellátása: 
 

A megyei önkormányzat a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
96. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátást ellátási szerzıdés útján biztosítja. 
 

A megszüntetı okirat száma: 
 

123/2011. (V. 13.) MÖK határozat 

Rendelkezés vagyoni jogok és 
kötelezettségekrıl: 
 

A költségvetési szerv jogutódja – az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 96. § (3) bekezdése alapján - 
a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az 
alapító szerv. Az intézmény által használt vagyonra és 
a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapító 
(megszüntetı) szerv vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó. 
 

Rendelkezés a tartozásokról: 
 

Valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy 
pénzben kifejezett tartozást a költségvetési szerv 
megszőnését követıen a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat köteles rendezni. 
 

Rendelkezés az elıirányzatokról: 
 

A megszőnı költségvetési szerv elıirányzatai 2011. 
június 30-án zárolásra kerülnek. 
 

Rendelkezés az utolsó 
kötelezettségvállalás idıpontjáról: 
 

Az intézményvezetı 2011. június 30-át követıen 
kötelezettséget nem vállalhat. 
 

 
A közgyőlés megbízza elnökét a megszüntetett Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai költségvetési szerv Magyar Államkincstár által vezetett 
nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedések megtételével. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. május 23. 
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonaiban 
foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2011. június 30. 
napjával megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi 
Lakásotthonai Intézményvezetıjét, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tripsó Zoltán, intézményvezetı 
Határidı: 2011. június 30. 
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3. A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdése d) pontja alapján – a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai intézményvezetıjének Tripsó Zoltánnak 
a közalkalmazotti jogviszonya és magasabb vezetıi megbízása 2011. június 30. napján 
megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. június 30. 
 
 
 
124/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában, 95. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, figyelemmel a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdésére a Hajdúsági Lakásotthonok elnevezéső 
költségvetési szervet 2011. június 30. napjával – jogutód nélkül – megszünteti. 
 
A közgyőlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése 
alapján a költségvetési szerv megszüntetı okiratát a következık szerint fogadja el: 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
A megszüntetett költségvetési 
szerv neve: 
 

HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv székhelye: 
 

4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 

Gyermekvédelmi szakellátás 

Szakágazat szerinti besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 
 

Alaptevékenysége: 
(2011. június 30-ig) 

841901 Önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói 
ellátást nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv alapítójának neve, címe: 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen Piac u. 54. 
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A megszüntetett költségvetési 
szerv alapításának éve: 
 

1990. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv fenntartójának neve, címe: 
 

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

A megszüntetett költségvetési 
szerv irányító szervének neve, 
székhelye:  
 

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

A megszüntetett költségvetési 
szerv megszüntetı szervének 
neve, székhelye:  
 

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

A megszüntetés idıpontja: 
 

2011. június 30. 

A megszüntetés oka: 
 

A gyermekvédelmi szakellátáshoz biztosított normatív 
állami támogatás nem fedezi a közfeladat 
finanszírozását, ezért azt a fenntartó megyei 
önkormányzat 59,4 %-kal egészíti ki. Az 
önkormányzati támogatás összegét a fenntartó a 
költségvetési gazdálkodás nehézségei miatt a 
továbbiakban nem biztosítja. 
 

A megszüntetett költségvetési 
szerv által ellátott közfeladat 
jövıbeni ellátása: 
 

A megyei önkormányzat a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
96. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátást ellátási szerzıdés útján biztosítja. 
 

A megszüntetı okirat száma: 
 

124/2011. (V. 13.) MÖK határozat 

Rendelkezés vagyoni jogok és 
kötelezettségekrıl: 
 

A költségvetési szerv jogutódja – az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 96. § (3) bekezdése alapján - 
a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az 
alapító szerv, azaz a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat. Az intézmény által használt vagyonra 
és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapító 
(megszüntetı) szerv vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó. 
 

Rendelkezés a tartozásokról: 
 

Valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy 
pénzben kifejezett tartozást a költségvetési szerv 
megszőnését követıen a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat köteles rendezni. 
 

Rendelkezés az elıirányzatokról: 
 

A megszőnı költségvetési szerv elıirányzatai 2011. 
június 30-án zárolásra kerülnek. 
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Rendelkezés az utolsó 
kötelezettségvállalás idıpontjáról: 
 

Az intézményvezetı 2011. június 30-át követıen 
kötelezettséget nem vállalhat. 
 

 
A közgyőlés megbízza elnökét a megszüntetett Hajdúsági Lakásotthonok költségvetési szerv 
Magyar Államkincstár által vezetett nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. május 23. 
 
 
2. A Hajdúsági Lakásotthonokban foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti 
jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján 2011. június 30. napjával megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri a Hajdúsági Lakásotthonok intézményvezetıjét, a gyermekvédelmi 
szakellátást végzı dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésével kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Bíró István, intézményvezetı 
Határidı: 2011. június 30. 
 
 
3. A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdése d) pontja alapján – a Hajdúsági Lakásotthonok 
intézményvezetıjének Bíró Istvánnak a közalkalmazotti jogviszonya és magasabb vezetıi 
megbízása 2011. június 30. napján megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. június 30. 
 
 
 
125/2011. (V. 13.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva: 
 
- a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatóságánál létesített 

– a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai és 
Hajdúsági Lakásotthonok gazdálkodási feladatai ellátását szolgáló – 3 gazdasági 
munkakört, valamint 

- a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál létesített 4 hivatásos 
nevelıszülıi és 6 nevelıszülıi tanácsadó munkakört 
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2011. július 1. napjával a 122/2011. (V. 13.) MÖK határozatban megjelölt, a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató számára átadja. 
 
A közgyőlés felkéri az érintett intézmények vezetıit a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Sebı László, intézményvezetı 
    Erdei Sándor, intézményvezetı 
Határidı: 2011. június 30. 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
 

J E L E N T É S 
 

a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
a közgyőlés 2011. április 29-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:  
 
 
86/2010. (IV. 30.) MÖK határozat 
Az önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági és nonprofit társaságai 2009. évi 
ellenırzésének tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról az intézményvezetık és az 
ügyvezetık tájékoztatása megtörtént. A 2010. évi ellenırzések során az intézményvezetık és 
az ügyvezetık által végrehajtott intézkedések figyelemmel kísérése megtörtént. 
 
223/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelı 
Bizottságának megbízatását az alapító Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, valamint 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - az alapító okiratban biztosított lehetıséggel 
élve - 4 év idıtartamra 2011. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig megújította. A 
változások átvezetését tartalmazó kérelem a megyei önkormányzat részérıl aláírásra és 
DMJV önkormányzata részére aláírás céljából továbbításra került. 
 
14/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
A Megyeháza épületében lévı egyes irodahelyiségek Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
részére történı bérbeadására tekintettel a határozatban megjelölt irodahelyiségek nem kerültek 
átadásra a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek részére, ezért indokolt a határozat hatályon 
kívül helyezése. 
 
18/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
A „Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium felújítása” címő pályázat 
forrásösszetétele módosításra került, a változás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésében átvezetésre került. 
 
19/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
A „BIBOR PROGRAM: Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában (Biharkeresztes- 
Bors)” címő pályázat forrásösszetétele módosításra került, a változás a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében átvezetésre került. 
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30/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
A Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
igazgatói feladatkörének betöltésére vonatkozó pályázat az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben, a Szociális Közlönyben, valamint a KSZK honlapján megjelent. A meghirdetett 
álláshelyre pályázat nem érkezett, így az igazgatói feladat ellátására vonatkozóan a közgyőlés 
következı ülésére terjesztek elı javaslatot. 
 
52/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, valamint határırizeti rendjérıl szóló 2010. 
évi beszámoló elfogadására vonatkozó határozat az országos, valamint a megyei-
rendırfıkapitány részére megküldésre került. 
 
59/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan a 
vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendelet 1/B) melléklelete szerinti versenyeztetési eljárás elindítása 2011. április 6. 
napján megtörtént. A pályázat elbírálásáról a közgyőlés a 2011. április 29-i ülésén dönt. 
 
60/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Bihari Szociális Szolgáltató NKft. intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 
határozat a NKft. ügyvezetıjének további intézkedésre megküldésre került, a megyei 
önkormányzat honlapján megjelent. 
 
61/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft. intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 
határozat a NKft. ügyvezetıjének további intézkedésre megküldésre került, a megyei 
önkormányzat honlapján megjelent. 
 
63/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló 
beszámolójának elfogadásáról és 2010. évi közhasznúsági jelentésének tudomásulvételérıl 
szóló határozat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a közalapítvány 
elnöke részére megküldésre került. 
 
65-68/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemény kialakításáról szóló határozatok 
Hajdúnánás, Zsáka, Berettyóújfalu és Bocskaikert önkormányzatai részére megküldésre 
kerültek. 
 
69/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére vonatkozó 
megállapodás módosításának jóváhagyását tartalmazó közgyőlési határozat megküldésre 
került a társulás elnökének. 
 
70/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosításával összefüggı általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás elindítása megtörtént. Az ajánlattételi felhívás 2011. április 18. napján 
K.É. 9166/2011. szám alatt jelent meg a Közbeszerzési Értesítıben. 
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71/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának használatában lévı ingatlan (Debreceni 
Irodalmi Múzeum Debrecen, Borsos J. tér 1. hrsz.: 20182) visszaadására vonatkozó határozat 
megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának, illetve Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Az átadás-átvételrıl jegyzıkönyv készült, mely 
alapján sor kerül a közmővek átírására. 
 
72-73/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok alapító okiratának módosítására és egységes szerkezetben 
történı elfogadására vonatkozó határozat megküldésre került az intézmény igazgatója részére. 
Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási adatainak módosítása céljából a változás bejelentése 
a Magyar Államkincstárnak megtörtént. 
 
74/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ „Nem hivatásos Mővészeti 
Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében” címő pályázat benyújtására vonatkozó 
határozat megküldésre került az intézmény igazgatója részére. 
 
78/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
Tóth Jánosnénak, a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történı 
megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
 
79/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
Dr. Cs. Tóth Jánosnak, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 
igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történı megszüntetésével 
kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
 
 
 

II. 
 

Tájékoztató közbeszerzésrıl 
 
 
A „Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása céljából” címő 
pályázat [ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0007] megvalósításához kapcsolódó kivitelezés kiegészítı 
munkáinak elvégzésére megindított közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
 
Nyertes ajánlattevı:  Debreceni Építı, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye:  4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. 
Ajánlati ár:    39.338.225 Ft + ÁFA 
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A megyei önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 4. számú melléklete 3. 
pontja, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 158/2009. (V. 29.) MÖK határozatával 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzata 9.1. pontja alapján tájékoztatom a közgyőlést a megyei 
önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervérıl, amely a jelentés mellékletét 
képezi. 
 
 
Debrecen, 2011. április 21. 
 
          Bodó Sándor 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

2011. évi összesített közbeszerzési terve 
 
 

A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, M 
Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

idıpontja 
Megjegyzés 

I. Árubeszerzés       

A megyei önkormányzat intézményei és 
a nonprofit kft.-k részére földgáz 
beszerzése 

81 09.12.30.00-7 közösségi gyorsított 2011. április 
A szerzıdés megkötésére 2011. július 1. 
napjától 1 év határozott idıtartamra kerül 
sor. 

A TIOP-2.2.2/08/2-2009-0016 
programra benyújtott „SO1 szintő 
Sürgısségi Osztály fejlesztése a 
debreceni Kenézy Kórház 
Rendelıintézetben” c. pályázattal 
összefüggésben gépek és mőszerek 
beszerzése 

99,34 33.10.00.00-1 közösségi nyílt 2011. május 
A közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása 
mellett kerül sor. 

Kiemelt mőszaki tartalommal 
rendelkezı restaurátor mőhelyek 
kialakítása Debrecen-Nagyvárad 
központokkal (HURO/0901/024/2.5.1) 
címő pályázattal összefüggésben gépek 
és mőszerek beszerzése 

12,6 42.90.00.00-5 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. május 
A közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása 
mellett kerül sor. 
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A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, M 
Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

idıpontja 
Megjegyzés 

„A Déri Múzeum modernizálása a 
régió európai örökségének bemutatása 
céljából” címő pályázathoz 
[azonosítószáma: ÉAOP-2.1.1/C-2008-
0004] kapcsolódóan eszközök 
beszerzése (vitrinek, posztamensek, 
paraván rendszer) 

18,708 39.13.30.00-3 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. június 
A közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása 
mellett kerül sor. 

„A Déri Múzeum modernizálása a 
régió európai örökségének bemutatása 
céljából” címő pályázathoz 
[azonosítószáma: ÉAOP-2.1.1/C-2008-
0004] kapcsolódó eszközök beszerzése 
(multimédiás eszközök, audio guide) 

7,470 32.32.20.00-6 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. június 
A közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 
48. § (3)-(4) bekezdés alkalmazása 
mellett kerül sor. 

A Hivatal részére különbözı 
szoftverlicencek, illetve vírusvédelem, 
spamszőrés beszerzése 

9 48.00.00.00-8 központosított 
A verseny újra 
indítása nélkül. 

Az igény 
felmerülésekor. 

A fedezetet a megyei önkormányzat 
2010. évi költségvetési rendelete 
tartalmazza. 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Hivatala részére benzin beszerzése 

8 09.13.20.00-3 központosított 
A verseny újra 
indítása nélkül. 

Az igény 
felmerülésekor. 

A fedezetet a megyei önkormányzat 
2011. évi költségvetési rendelete 
tartalmazza. 

II. Építési beruházás       
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A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, M 
Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

idıpontja 
Megjegyzés 

Kiemelt mőszaki tartalommal 
rendelkezı restaurátor mőhelyek 
kialakítása Debrecen-Nagyvárad 
központokkal (HURO/0901/024/2.5.1) 
címő pályázattal összefüggésben belsı 
felújítási munka 

2 45.26.27.00-8 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. május 

Az eljárás becsült értéke nem éri el a 
közbeszerzési értékhatárt, azonban az 
egybeszámítási szabály alkalmazására 
[Kbt. 40. § (2) bekezdése] tekintettel 
szükséges a közbeszerzés kiírása. A 
közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 48. 
§ (3)-(4) bekezdés alkalmazása mellett 
kerül sor. 

„Kós Károly Mővészeti Szakképzı 
Iskola és Kollégium felújítása” [ÉAOP-
4.1.1/A-09-2010-005] pályázattal 
összefüggésben a kivitelezı 
kiválasztása 

316,105 45.26.27.00-8 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. július 
A közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 
48. § (3)-(4) bekezdésére tekintettel 
feltételesen kerül sor. 

III. Szolgáltatás-megrendelés       

Rendszergazdai feladatok ellátása 13 72.51.41.00-2 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. január 20. 
A szerzıdés 2011. március 1. napjától 
2013. február 28. napjáig tartó határozott 
idıtartamra került megkötésre. 

Takarítási tevékenység ellátása a 
Megyeháza épületében 

10,56 90.91.12.00-8 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. január 26. 
A szerzıdés 2011. március 1. napjától 
2013. február 28. napjáig tartó határozott 
idıtartamra került megkötésre. 

„A Déri Múzeum modernizálása a 
régió európai örökségének bemutatása 
céljából” címő pályázattal 
[azonosítószáma: ÉAOP-2.1.1/C-2008-
0004] összefüggésben a kiállítás 
installáció és a kapcsolódó dekorációs 
munkák elvégzése 

17,6 92.52.11.00-0 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. május 
A közbeszerzési eljárás kiírására a Kbt. 
48. § (3)-(4) bekezdésére tekintettel 
feltételesen kerül sor. 
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A közbeszerzés tárgya 

Becsült 
érték 

(nettó, M 
Ft) 

CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

idıpontja 
Megjegyzés 

A Megyei Önkormányzat részére 
folyószámla-hitel nyújtása 

20 66.11.30.00-5 nemzeti 
hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

2011. szeptember 
A tárgyalás a folyószámla-vezetı 
pénzintézettel kerül lefolytatásra. 

IV. Építési koncesszió - - - - - - 

V. Szolgáltatási koncesszió - - - - - - 

A megyei önkormányzat kötelezı 
feladatai közé tartozó gyermekvédelmi 
szakellátási feladatok biztosítása 

1360 85.31.13.00-5 nemzeti 
általános 
egyszerő 

2011. április 
Az eljárás megindítására a közgyőlés 
70/2011. (III. 25.) MÖK határozata 
alapján kerül sor. 

 


