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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
1-8/2011. (I. 21.) MÖK határozatai, valamint 

9-49/2011. (II. 11.) MÖK határozatai 
 
 
1/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
 

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

2. Elıterjesztés a megyei fıjegyzıi feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírására 
 

3. Elıterjesztés a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására, 
valamint gazdasági társaságot érintı döntésekre  

 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke 
Határidı:   2011. január 21. 
 
 
 
2/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 73. §-a alapján a megyei közgyőlés elnökének 2011. 
január 21-i hatállyal  
 

Bodó Sándor 
 
közgyőlési tagot választja meg. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke 
Határidı:   2011. január 21. 
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3/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Bodó Sándor, a megyei közgyőlés 
elnökének illetményét 2011. január 21-tıl a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított  
1994. évi LXIV. törvény 3. § (1)-(2) bekezdései alapján, 15-szörös szorzó alkalmazásával 
579.750 forintban állapítja meg.  
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Bodó Sándor, a megyei közgyőlés 
elnöke költségátalánya mértékét 2011. január 21. napjától a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló módosított  
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján illetménye 30%-ában, azaz  
havi 173.925 forintban határozza meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Postáné Kecskés Ilona, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
Határidı:   2011. január 21. 
 
 
 
4/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése köszönetet mond Vasas Lászlóné dr. 
megyei fıjegyzı asszonynak a közgyőlés törvényes és eredményes tevékenységét elısegítı, 
15 éven át kifejtett lelkiismeretes munkájáért. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 75. § (2) bekezdése, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 8. § (3) bekezdése továbbá 10. §-a alapján pályázatot hirdet a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Hivatala (4024 Debrecen, Piac u. 54.) megyei fıjegyzıi 
munkakörének betöltésére, határozatlan idejő, teljes munkaidıs közszolgálati jogviszony 
keretében a következı feltételekkel: 
 
- magyar állampolgárság, 
- cselekvıképesség, 
- büntetlen elıélet, 
- állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, 
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljes körően 

közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 
- közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. 
 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
- önkormányzati munkában szerzett vezetıi tapasztalat. 
 
A munkakör ellátásával járó lényeges feladatok: 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendjérıl szóló 8/2010. (II. 12.) MÖK 
határozat II/2. pontjában foglalt feladatok ellátása. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes szakmai önéletrajz, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- végzettséget, képesítést igazoló oklevelek közjegyzı által hitelesített másolata,  
- a legalább 2 éves közigazgatási gyakorlatot igazoló okirat másolata, 
- az esetleges elınyt jelentı tényezı meglétét igazoló okirat, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 

pályázat elbírálására vonatkozó elıterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell 
benyújtani 2 példányban, zárt borítékban, „Pályázat: megyei fıjegyzı” megjelöléssel ellátva, 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat honlapján való megjelenéstıl számított 10 napon belül. 
 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság véleményezését követıen, várhatóan a 2011. februári ülésén bírálja el. 
 
A munkakör a közgyőlés döntését követıen azonnal betölthetı. 
 
A megyei fıjegyzı jogállására, illetményének és juttatásainak megállapítására a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyőlésének a megyei önkormányzat hivatala köztisztviselıit megilletı 
juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2001. (IX. 14.) MÖR rendelete az irányadó. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. január 21. a pályázat közzétételére 
    2011. február 11. a pályázat bírálatára 
 
 
 
5/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közbeszerzésekrıl szóló módosított 
2003. évi CXXIX. törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét a 
megyei önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által lefolytatásra kerülı, a 
Megyeháza épületének (Debrecen, Piac u. 54. hrsz.: 9710/1, Debrecen, Vármegyeháza u. 1/a. 
hrsz.: 9711/9), valamint a Kormányhivatal által megjelölt területeknek a takarítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárást szabályozó, a résztvevı felek között létrejövı megállapodás 
aláírására. 
 

 

Végrehajtásért felelıs: a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. január 21. 
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6/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 146/2010. (VI. 4.) MÖK határozatával 
jóváhagyott, a „Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása 
céljából” címő pályázatának forrásösszetételét a következık szerint módosítja: 
 
A pályázat összköltsége:    718 969 352 Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított saját erı: 101 133 009 Ft 
Pályázati támogatás:     617 836 343 Ft. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a módosított támogatási szerzıdés aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. január 21. 
 
 
 
7/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 141. § (2) bekezdés j) pontja alapján, Zámbori Tamással 
a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság ügyvezetıi feladatai ellátására vonatkozó – a 163/2008. (V. 30.) MÖK 
határozat alapján megkötött – munkaszerzıdést 2011. január 31. napjával – a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 88. §-ára figyelemmel – közös 
megegyezéssel megszünteti. 
 
2. A közgyőlés egyidejőleg a Gt. 141. § (2) bekezdés j) pontja alapján, a Gt. 24. § (1) 
bekezdéseiben meghatározottak szerint a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és 
Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságnál az ügyvezetıi feladatok 
ellátásával Zámbori Tamást bízza meg 2011. február 1. napjától 2011. április 30. napjáig tartó 
határozott idıtartamra és részére bruttó 350 000 Ft havi díjazást állapít meg. 
 
A közgyőlés a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 
mőködésérıl szóló 18/2010. (II. 12.) MÖK határozattól eltérıen az ügyvezetı számára 2011. 
február 1. és 2011. április 30. napja között 2 000 km/hó gépkocsi használatot biztosít. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a munkaszerzıdés közös megegyezéssel történı 
megszüntetésével, valamint az ügyvezetı megbízásával összefüggı intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. január 31. 
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8/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint alapító, figyelemmel a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 168. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, a Gt. 141. § (2) bekezdés q) pontja szerinti jogkörében a MEGYEGAZDA Hajdú-
Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 
végelszámolására vonatkozó 228/2010. (XII. 10.) MÖK határozatot 2011. január 31. napjával 
hatályon kívül helyezi és ezzel egyidejőleg a társaság végelszámolásával kapcsolatban a 
következıket rendeli el: 
 
Az alapító: 

- a végelszámolás kezdı idıpontját 2011. május 1. napjában határozza meg, 
- végelszámolónak megválasztja Antonné Menyhárt Krisztinát a MEGYEGAZDA 

Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társaság irodavezetıjét, 

- a végelszámoló részére 2011. május 1. napjától a végelszámolás teljes idıszakára 
600 000 Ft összegő díjazást állapít meg, amelynek kifizetésére két egyenlı 
részletben 2011. június 3., illetve 2011. július 3. napjáig kerül sor. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei 
Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság által ellátott feladatok 
átadás-átvételének elıkészítésérıl, valamint a végelszámolással összefüggı intézkedések 
megtételérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 1., a végelszámolás megkezdése 
 
 
 
9/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
10/2010. (II. 12.) MÖK határozat, 175/2010. (IX. 17.) MÖK határozat, 215/2010. (XII. 10.) 
MÖK határozat, 210/2010. (XI. 5.) MÖK határozat, 212/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 
214/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 216/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 217/2010. (XII. 
10.) MÖK határozat, 218/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 219/2010. (XII. 10.) MÖK 
határozat, 220/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 221/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 
222/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 223/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 224/2010.  
(XII. 10.) MÖK határozat, 225/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 226/2010. (XII. 10.) MÖK 
határozat, 227/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 228/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 
229/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 230/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 233/2010.  
(XII. 10.) MÖK határozat, 234/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 235/2010. (XII. 10.) MÖK 
határozat, 236/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 237/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 
238/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 239/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 240/2010.  
(XII. 10.) MÖK határozat, 241/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 242/2010. (XII. 10.) MÖK 
határozat, 243/2010. (XII. 10.) MÖK határozat, 2/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 3/2011.  
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(I. 21.) MÖK határozat, 4/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 6/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 
7/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 8/2011. (I. 21.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Dr. Lipták János, megyei aljegyzı 
Határidı:    2011. február 11.  
 
 
 
10/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. február 11-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására  
 
2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

elfogadására 
 
3. Elıterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre  
 
4. Elıterjesztés gazdasági társaságokat érintı döntésekre  
 
5. Elıterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntésekre 
 
6. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2010. évi nemzetközi és európai uniós 

partnerségi kapcsolatairól  
 
7. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése tagjainak megbízására, 

delegálására 
 
8. Elıterjesztés a Bocskai István Középfokú Iskola és Kollégium fenntartói jogának 

átadására vonatkozó döntésre 
 
9. Elıterjesztés intézményvezetıi kinevezések módosítására, pályázat kiírására, alapító 

okiratok módosítására  
 
10. Elıterjesztés a megyei fıjegyzıi feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálására  

 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
 
11/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A közgyőlés az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 91. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva 2011. március 1. napjával a következı üres álláshelyek 
megszüntetését rendeli el:  
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Intézmény Álláshely típusa 
Álláshelyek 
száma 

teremır 4,6 
adatrögzítı 1 

Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
adattáros, 
győjteménykezelı 

1 

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 
Mővelıdési Központ 

üzemviteli kisegítı 
alkalmazott 

1 

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár informatikus 1 
orvos 1 Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, 

Kollégium és Gyermekotthon védını 1 
logopédus 1 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és 

Szakmai Szolgáltató Intézet gyógypedagógus 1 
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

hivatásos nevelıszülı 4 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági 
Szolgáltató Fıigazgatósága 

pénzügyi fıelıadó 1 

 
A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmények igazgatóit a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke, 

Lakner Lajos, igazgató 
Dr. Cs. Tóth János, igazgató 
Dr. Radics Kálmán, igazgató 
Papp Anna, igazgató 
İri Józsefné, igazgató 
Erdei Sándor, igazgató  
Sebı László, igazgató 

Határidı: 2011. március 1. 
 
 
 
12/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat tulajdonában 
lévı, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/4, 33216/8, 33216/14 hrsz. alatt felvett 
összesen 7166 m2 alapterülető „saját használatú út” megnevezéső, a 33216/9 hrsz. alatt 
felvett, 3912 m2 alapterülető „beépítetlen terület” megnevezéső, valamint a 33216/13 hrsz. 
alatt felvett 63771 m2 alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett 55097 m2 alapterülető 
„intézményi terület” megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok  
értékesítésére pályázatot ír ki a következık szerint: 
 

Pályázati felhívás 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kétfordulós, nyilvános 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/4, 33216/8, 
33216/14 hrsz. alatt felvett összesen 7166 m2 alapterülető „saját használatú út” megnevezéső, 
a 33216/9 hrsz. alatt felvett, 3912 m2 alapterülető „beépítetlen terület” megnevezéső, valamint 
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a 33216/13 hrsz. alatt felvett 63771 m2 alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett 55097 m2 
alapterülető „intézményi terület” megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı 
ingatlanok értékesítésére. 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.) elnökéhez 
zárt borítékban, 2 példányban kell benyújtani „Sámsoni út ingatlanvétel” megjelöléssel. 
 
A pályázat beérkezési határideje: 2011. március 2. (szerda) 10.00 óra. 
A pályázati kötöttség minimális idıtartama: 90 nap. 
A pályázati eljáráson történı részvételre az jogosult, aki átveszi a pályázati dokumentációt, 
valamint 5 MFt pályázati biztosítékot a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat CIB Bank Zrt-nél 
vezetett 10700141-27410701-51100005 számú számlájára átutal. Az átutalásról szóló 
bizonylat másolatát a pályázathoz mellékelni kell. 
Bírálati szempont az ajánlott vételár és a fizetési feltételek. A pályázat kiírója a pályázatok 
értékelését követıen második fordulót bonyolít le, melynek során minden pályázóval tárgyal.  
A pályázatok elbírálásáról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése várhatóan a 
márciusi ülésén dönt.  
 
Az ingatlanra az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába 
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése szerint Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát elıvásárlási jog illeti meg. 
Az önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  
 
A pályázati kiírásban nem részletezett kérdésekben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlésének a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló  
13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet szabályai az irányadók, mely megtalálható a megyei 
önkormányzat www.hbmo.hu honlapján.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:  
− a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, 
− az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, 
− a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére, 
− a pályázati kötöttségre vonatkozóan, és 
− a településrendezési szerzıdésben lévı kötelezettségek átvállalásáról. 

 
A pályázat kiírója a második forduló elıtt lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 
 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás, valamint a pályázati dokumentáció ingyenesen a 
felhívás megjelenésének napjától a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Közgazdasági Fıosztályától (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. új épületszárny III. emelet 301. 
szoba, tel.: 52/507-567) kérhetı, illetve vehetı át munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 11. a felhívás megjelentetésére, 
    2011. március 25. a pályázat elbírálására 
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13/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított  
16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § n) pontja alapján a 130/2008. (IV. 25.) MÖK 
határozatát, melyben a Debrecen, Piac u. 42-48. szám alatti ingatlant a Lévai Új Ingatlan Kft. 
(4028 Debrecen, Kórház u. 5/b. II/3.) részére bérbe adta 2011. január 1. napjával a 
következık szerint módosítja: 

– A bérleti díj összege: 1.800.000.-Ft + 0% ÁFA/hónap + az üzemeltetési költségek 
viselése. 

– Biztosított parkolóhelyek száma: 12 db. 
A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a módosított bérleti szerzıdés aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 28. 
 
 
 
14/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény 55. § (3) bekezdésére – a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 
5. § o) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek részére a Megyeháza 
épületében a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 9711/9. hrsz. alatt felvett, a valóságban 
Debrecen, Vármegyeháza utca 1/a. szám alatt található I. emelet 101-es (21 m2), 105-ös  
(14,5 m2) és 106-os (14,5 m2) iroda helyiségek ingyenes használatát biztosítja  
2011. március 1. napjától határozatlan idıre. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az ingyenes használatot biztosító megállapodás aláírására, 
valamint felkéri, hogy a Debrecen, Piac u. 71. szám alatti ingatlan hasznosításáról 
gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 28. a megállapodás aláírására 

2011. március 25. az ingatlan hasznosítására vonatkozó javaslat 
elıkészítésére 

 
 
 
15/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az Önkormányzati Egészségügyi 
Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Cg.: 
09-10-000428) alapítója (részvényese) - figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló  
2006. évi IV. törvény 231. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra - az Önkormányzati 
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Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 4043 Debrecen, 
Bartók Béla út 2-26.) alapszabályának módosításával a következık szerint ért egyet: 
 

ALAPSZABÁLYT 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
(székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.) részvényesei a társaság alapszabályát az 
erre vonatkozó határozatuk meghozatalának napjával az alábbiak szerint módosítják: 
 
1./ A társaság részvényesei mindenekelıtt megállapítják, hogy a gazdasági társaság 
cégbejegyzését a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 09-10-000428 szám alatt 
rendelte el. 
 
2./ Szerzıdı felek tekintettel arra, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint eladó az 
Önkormányzati Egészségügyi Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaságban fennálló 
3881 darab, A sorozatú, egyenként 100.000.- Ft névértékő törzsrészvényét és  
1 darab, B sorozatú, 50.000- Ft névértékő törzsrészvényét a Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a felek között 2010. 07. 29. napján megkötött részvény adásvételi 
szerzıdéssel értékesítette – amely részvény átruházásához a részvénytársaság közgyőlése is 
külön határozatában hozzájárulását adta –, szükségessé vált az Alapszabály részvények 
részvényesek közötti megoszlását rögzítı 2.2.2. ”A részvények részvényesek közötti 
megoszlása” elnevezéső pontjának aktuális adatokkal történı hatályosítása, módosítása.  
 
Ezen tényre tekintettel szerzıdı felek az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. 
Alapszabályának 2.2.2. pontját a részvényeseket jelenleg megilletı részvények számának 
megfelelıen módosítják és annak hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítják meg: 
 
„2.2.2. A részvények részvényesek közötti megoszlása 
 
A társaság alaptıkéje: 4.021.700.000,- Ft, azaz: négymilliárd-huszonegymillió-hétszázezer 
forint, amelybıl a részvényesek (alapítók) 5.000.000,-Ft, azaz: ötmillió forintot az 
alapításkor pénzbeli hozzájárulás formájában, míg 4.016.700.000,- Ft, azaz: négymilliárd-
tizenhatmillió-hétszázezer forintot pedig 2009.01.01. napján tıkeemeléssel útján biztosított 
nem pénzbeli hozzájárulás formájában bocsátottak a Zrt. rendelkezésére, illetve egyidejőleg 
kötelezettséget vállaltak a részvények vagyoni hozzájárulásuknak megfelelı arányban 
történı átvételére. 
 
A társaság alaptıkéjét képezı részvények az alábbiak szerint oszlanak meg a részvényesek 
között: 
 
Az alapszabály 1.1.1. pontjában megjelölt Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összesen 
20.108 db., azaz húszezer-egyszáznyolc darab, egyenként 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer,- 
forint névértékő, 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékő, A sorozatú 
valamint 1 db, azaz egy darab 50.000.- Ft, azaz Ötvenezer forint névértékő, 50.000.- Ft, azaz 
Ötvenezer forint kibocsátási értékő, B sorozatú, dematerializált formában elıállított, névre 
szóló törzsrészvény tulajdonosa. 
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Az alapszabály 1.1.2. pontjában megjelölt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
összesen 20.108.- db., azaz húszezer-egyszáznyolc darab, egyenként 100.000,-Ft, azaz: 
Egyszázezer,- forint névértékő, 100.000,- Ft, azaz: Egyszázezer,- forint kibocsátási értékő, A 
sorozatú, valamint 1 db, azaz egy darab 50.000.- Ft, azaz Ötvenezer forint névértékő, 
50.000.- Ft, azaz Ötvenezer forint kibocsátási értékő, B sorozatú, dematerializált formában 
elıállított, névre szóló törzsrészvény tulajdonosa.” 
 
3.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény – felügyelı bizottság elnökének kijelölésérıl 
rendelkezı – 4.§ (3) bekezdését a 2010. évi XLIII. tv. 89.§ e) pontja hatályon kívül helyezte, 
így jogszabályváltozás folytán annak idıpontjától kezdıdıen a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. tv. megfelelı rendelkezései a továbbiakban az irányadóak, azaz a felügyelı 
bizottság elnökét annak tagjai – a jogszabályváltozást követıen – maguk közül választják 
meg. Ezen jogszabályváltozásra tekintettel a társaság részvényesei az Alapszabálynak a  
2009. évi CXXII. tv.-nek a már hatályon kívül helyezett 4.§ (3) bekezdésére hivatkozó 7.3.3. 
pontját a gazdasági társaságokról szóló törvény irányadó szövegének megfelelıen módosítani 
kívánják, és annak hatályos szövegezését az alábbiak szerint állapítják meg.  
 
„7.3.3.: A felügyelıbizottság, annak elnökét tagjai sorából maga választja meg. A 
felügyelıbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a részvénytársaság közgyőlése 
hagy jóvá (Gt. 34. § (4) bek.). A felügyelıbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az 
ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelıbizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles 
intézkedni a felügyelı bizottság ülésének 30 napon belüli idıpontra történı összehívásáról. 
Amennyiben az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 
összehívására. A felügyelıbizottság az elnöktıl, illetve az igazgatóság tagjaitól 
felvilágosítást kérhet, amelyet írásban és harminc napon belül kell teljesíteni. (Gt. 35. § (2) 
bek.)” 
 
4.) Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvényes 
képviselıje Rácz Róbert korábbi elnök lemondása folytán megváltozott, a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közgyőlése új elnökének Bodó Sándort választotta meg.  
 
Ezen változásra tekintettel a részvényesek az Alapszabály 1.1. A társaság alapítói elnevezéső 
pontjának a részvényesek a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvényes képviselıjére 
vonatkozó rendelkezését hatályosítani kívánják és annak új, módosított szövegét az alábbiak 
szerint állapítják meg: 
 
„1.1.: A részvénytársaság alapítói: 
 
1.1.1.: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Gt. 12. § (1) bek. b pont) 
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 54. (Gt. 12. § (1) bek. b pont) 
Az alapító képviselıje: Bodó Sándor elnök 
Az alapító nyilvántartási száma: 372383-125409-3000-751115 (Gt. 12. § (1) bek. b pont) 
 
1.1.2.: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gt. 12. § (1) bek. b pont) 
Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. (Gt. 12. § (1) bek. b pont) 
Az alapító képviselıje: Kósa Lajos polgármester 
Az alapító nyilvántartási száma: 461009-125409-48-751115 (Gt. 12. § (1) bek. b pont) 
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Ezen Alapszabály aláírásával is az alapítók kötelezik magukat, hogy a részvénytársaság alapításkori 
alaptıkéjét kitevı valamennyi részvényét a 2.2.2. pontban meghatározott arányban átveszik 
(zártkörő alapítás) és teljesítik a jelen szerzıdésben megjelölt vagyoni hozzájárulási 
kötelezettségüket. (Gt. 206. § (1) bek.; Gt. 208. § (1) bek. b.)” 
 
5.) A Társaság részvényesei az Alapszabály jelen módosító okirattal nem érintett további 
rendelkezéseit változatlanul hagyják.  
 
6.) A jelen okiratot aláíró részvényesek kijelentik, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi 
rendelkezést akaratukkal mindenben megegyezik, s e tényt aláírásukkal igazolják. 
 
Kelt: Debrecen, 2011. február hó …. napján  
 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Bodó Sándor 

megyei közgyőlés elnöke 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Kósa Lajos 

polgármester 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Debrecenben, 2011. február …. napján 
 
Jelen alapszabály módosításban foglalt módosításokat a megyei önkormányzat, mint 
részvényes egységes szerkezető alapszabályban is elfogadja.  
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a 
módosított, illetve az egységes szerkezető alapszabály aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 28. 
 
 
 
16/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló  
1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § (11) bekezdése alapján a MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI 
Vagyonkezelı és Ingatlanhasznosító Kft. által 2010. december 31-i fordulónappal elkészített 
– a határozat mellékletét képezı - vagyonmérleget elfogadja azzal, hogy vagyonkezelésbe vett 
eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettség értéke 2010. december 31. napján 
5 958 794 E Ft-ban kerül megállapításra. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a társaság ügyvezetıjét. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 28. 
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17/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 105/A. § (11) bekezdése alapján a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet 
Egészségügyi Szolgáltató NKft. által 2010. december 31-ei fordulónappal elkészített - a 
határozat mellékletét képezı - vagyonmérleget elfogadja. 
 
2. A közgyőlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § (7) 
bekezdése, valamint a 178/2007. (VI. 29.) MÖK határozattal elfogadott, a 254/2009. (X. 15.) 
MÖK és a 172/2010. (IX. 17.) MÖK határozattal módosított, a KENÉZY KÓRHÁZ 
Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató NKft-vel kötött vagyonkezelési szerzıdés 13. 
pontjában foglaltak alapján a vagyonkezelı 2010. évet érintı hosszú lejáratú kötelezettségébıl 
a bevételekben meg nem térülı elszámolt értékcsökkenés összegébıl 567 310 E Ft-ot elenged, 
így a vagyonkezelésbe vett eszközökhöz kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettsége 2010. 
december 31-én 2 536 781 E Ft. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa a társaság ügyvezetıjét. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 28. 
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18/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 145/2010. (VI. 4.) MÖK határozatával 
jóváhagyott, „Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium felújítása” címő nyertes 
pályázatának forrásösszetételét a következık szerint módosítja: 
 

A pályázat összköltsége (a nem 
elszámolható költséggel együtt): 

444 118 745 Ft 

A megyei önkormányzat által  
biztosított saját erı az elszámolható 

költségére vonatkozóan: 
  43 628 399 Ft 

A megyei önkormányzat által biztosított 
összeg a nem elszámolható költség 

fedezetére: 
    7 834 751 Ft 

Pályázati támogatás: 392 655 595 Ft 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletének következı módosításakor a 3.b. számú mellékletben az önerı 
módosításáról és az el nem számolható költségek áthúzódó nyertes pályázatok elıirányzat 
keret terhére történı biztosításáról. A közgyőlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerzıdés 
megkötésére és a közbeszerzési eljárás megindítására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. március 25. a módosítások átvezetésére 
    2011. május 31. a támogatási szerzıdés megkötésére 
 
 
 
19/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 33/2010. (II. 12.) MÖK határozatával 
jóváhagyott, a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Operatív Program 
2007-2013 kiírásra benyújtott és támogatásban részesült „BIBOR PROGRAM: 
Együttmőködés az agrárszakmák oktatásában (Biharkeresztes- Bors)” címő pályázat 
forrásösszetételét a következık szerint módosítja: 
 
A pályázat módosított költségvetése: 
 

Projekt költségvetése 15 132 545 Ft 56 046,46 Euro 
Támogatás (magyar+román partner együtt) 14 247 454 Ft 52 768,35 Euro 

Összesen: 557 186 Ft 2 063,65 Euro 
ebbıl Magyar 

partner 
5,1% 418 689 Ft 1 550,70 Euro 

Saját erı 
ebbıl Román 

partner 
2,1% 138 497 Ft 512,95 Euro 

A megyei önkormányzat által biztosított 
összeg a nem elszámolható költség 
fedezetére: 

327 905 Ft 1 214,46 Euro 

1 Euro= 270 Ft 
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a) A pályázat pénzügyi adatai a módosítást követıen: 
 

A pályázat összköltségvetése 15 132 545 Ft (56 046,46 Euro) 

Összesen 
7 790 931 Ft 

(28 855,30 Euro) 
ebbıl Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 

1 323 173 Ft 
(4.900,64 Euro) 

A megyei önkormányzatot 
megilletı támogatás 

(intézménnyel együtt) ebbıl Bocskai István 
Gimnázium, 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

6 467 758 Ft 
(23 954,66 Euro) 

Összesen 
418 689 Ft 

(1 550,70 Euro) 
ebbıl Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 

71.107,- Ft 
(263,36 Euro) 

A megyei önkormányzat által 
biztosított saját erı 

(intézménnyel együtt) ebbıl Bocskai István 
Gimnázium, 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

347 582 Ft 
(1 287,34 Euro) 

A megyei önkormányzat által 
biztosított összeg a nem 

elszámolható költség 
fedezetére: 

327 905 Ft 
(1 214,46 Euro) 

1 Euro= 270 Ft 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletének következı módosításakor a 3.b számú mellékletben az önerı 
módosításáról és az el nem számolható költségek áthúzódó nyertes pályázatok elıirányzat 
keret terhére történı biztosításáról. A közgyőlés hozzájárul a Partnerségi Megállapodás 
módosításához, valamint felhatalmazza elnökét a támogatási szerzıdés megkötésére. 
 

Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. március 25. a módosítások átvezetésére, a partnerségi 

megállapodás és a támogatási szerzıdés aláírására 
 
 
 
20/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által a 2007-2013 Egész életen át tartó tanulás program, 
Leonardo da Vinci Mobilitási pályázat keretében benyújtott „Szakértık cseréje a régiós 
szervezetek mobilitási tevékenységének javítására – EX-ACT” címő projektben való 
részvétellel. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szándéknyilatkozatban foglaltak végrehajtására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 11., folyamatos 
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21/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése tudomásul veszi, hogy az Észak-alföldi 
Termál Klaszter Egyesület – az ÉAOP-1.1.2.-„Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, 
megerısítése” pályázati kiírásra benyújtott és támogatásban részesített „Termál-innováció az 
Észak-alföldi régióban – az Észak-alföldi Termál Klaszter menedzsment szervezetének 
létrehozása, megerısítése” címő pályázat megvalósítása érdekében megkötött támogatási 
szerzıdésben meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében létrehozta a klaszter 
menedzsment feladatokat ellátó szervezetét, a SPA Klaszter Korlátolt Felelısségő Társaságot, 
valamint, egyszeri 20 000 Ft-os tagi hozzájárulás befizetésére kötelezte a megyei 
önkormányzatot, mint egyesületi tagot. 
A közgyőlés a SPA Klaszter Korlátolt Felelısségő Társaságot mőködési költségeire fedezetet 
nem vállal. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
22/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2010. évi nemzetközi és európai uniós partnerségi kapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:  2011. február 28. 
 
 
 
23/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdés és a 74/C. § 
(1) bekezdése alapján alapítói jogkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriuma tagjának a közgyőlés javasolja 2014. 
december 15. napjáig 
 

Bodó Sándort 
 
megválasztani. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy a kezdeményezés elfogadása esetén a módosításra 
kerülı alapító okiratot írja alá. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. március 15. 
 



2011/3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 89. 

24/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 61/A. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyeztetı Bizottsága 
tagjává: 
 

Ménes Andrea 
 
közgyőlési tagot választja meg. 
A megbízás a jelenlegi közgyőlés mőködésének idıtartamára szól. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a döntésrıl a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
polgármesterét értesítse. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 28. 
 
 
 
25/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a 
Regionális Ifjúsági Irodák mőködésérıl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 9. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az Észak-alföldi Régió területén mőködı Regionális Ifjúsági Tanács 
tagjának  
 

Ujvári Imrét 
 
javasolja megbízni. 
 
A közgyőlés felkéri a delegáltat, hogy a Tanácsban végzett tevékenységérıl évente, a 
közgyőlés decemberi ülésén számoljon be a testületnek. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. március 15. 
 
 
 
26/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
fenntartói jogát, és az ehhez kapcsolódó közoktatási feladatokat 2011. július 1. napjával át 
kívánja adni Biharkeresztes Város Önkormányzatának. 
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A közgyőlés felhatalmazza elnökét a fenntartói jog átadásával kapcsolatos tárgyalások 
lefolytatására és az átadás-átvételre vonatkozó megállapodás közgyőlési jóváhagyásra történı 
elıkészítésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2011. május 20., a megállapodás jóváhagyására 
 
 
 
27/2011. (II. 11.) 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 közoktatási 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján megállapítja, hogy Tóth Jánosnénak, a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgatójának határozatlan idejő 
magasabb vezetıi kinevezése a törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétıl kezdıdı öt évre 
szóló magasabb vezetıi megbízássá alakult át. 
 
 
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. március 1. 
 
 
 
28/2011. (II. 11.) 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 közoktatási 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján megállapítja, hogy Papp Annának, az Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Gyermekotthon 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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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. március 1. 
 
 
 
29/2011. (II. 11.) 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. §-a, a Kjt. 
módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
megállapítja, hogy Sebı Lászlónak, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági és 
Szolgáltató Fıigazgatósága igazgatójának határozatlan idejő magasabb vezetıi megbízása a 
törvény erejénél fogva 2011. január 1-jétıl kezdıdı öt évre szóló magasabb vezetıi 
megbízássá alakult át. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi megbízás módosításával kapcsolatos 
munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. március 1. 
 
 
 
30/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében, a Kjt. 
módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-ában, valamint annak a közoktatási 
intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, illetve 
a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 16.-18. §-ai és 30. §-a alapján pályázatot hirdet a Dr. Molnár István 
Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (4220 
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.) igazgatói feladatkörének betöltésére határozatlan idejő 
közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejő - 5 évre szóló - magasabb vezetıi 
megbízással a következı feltételekkel: 
 
- büntetlen elıélet és cselekvıképesség, 
- oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári végzettség és szakképzettség, továbbá 

pedagógus-szakvizsga, 
- másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség, 
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- legalább 5 éves, a közoktatási törvény 18. § (5)-(6) bekezdései szerinti szakmai gyakorlat. 
 
A magasabb vezetıi megbízás 2011. augusztus 1-tıl 2016. július 31-ig terjedı 5 év határozott 
idıre szól. 
 
A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakszerő és törvényes mőködésének, költséghatékony gazdálkodásának 
biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és 
minıségirányítási programjában foglaltak megvalósításának irányítása. A gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a végrehajtásához 
kapcsolódó jogszabályokban az intézmény hatáskörébe utalt szakmai és egyéb feladatok 
szervezése. Az intézmény képviselete. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, melynek tartalmaznia kell: 
• a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléseket, 
• az egyes intézményegységek irányítására vonatkozó elképzeléseket. 
 

A pályázathoz csatolni kell: 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- szakképzettséget, illetve szakvizsgát igazoló oklevél közjegyzı által hitelesített másolatát,  
- a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevık a pályázati anyagot 

megismerhetik, 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 

pályázat elbírálására vonatkozó elıterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében 
tárgyalja, 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4 oldal terjedelmő 
összefoglalását (mely a közgyőlési elıterjesztés részét képezi). 

 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell 
benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban, „Intézményvezetıi 
pályázat” megjelöléssel ellátva, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ honlapján való megjelenéstıl számított 30 napon belül. 
A pályázat továbbá megjelentetésre kerül az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a 
Szociális Közlönyben. 
 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése várhatóan 2011. júniusi 
ülésén bírálja el. 
 
Bérezés és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, annak 
a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
és a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint. 
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Az intézményrıl további információt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Intézményfenntartói Fıosztálya ad az (52) 507-560 telefonszámon. 
 
A Közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. március 31. a pályázati felhívás közzétételére 
    2011. június 30. a pályázat bírálatára 
 
 
 
31/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés intézményvezetıi 
kinevezések módosítására, pályázat kiírására, alapító okiratok módosítására” vonatkozó 
elıterjesztéshez tartozó V-XX. határozati javaslatokról egyben szavaz. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
32/2011. (II. 11.) 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 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága alapító okiratának 
hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ FİIGAZGATÓSÁGA 
 

Székhelye: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan mőködı részjogkörő 
közintézmények egyes gazdálkodási feladatainak ellátása. 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

841116 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulási 
intézményeket ellátó, kisegítı szolgálatai 

Alaptevékenysége  
(2009. december 31-ig): 
 

74991-4  Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı 
szolgáltatás 

75175-7  Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási 
intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai 

75192-2  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

 
Alaptevékenysége: 
(2010. január 1-jétıl) 
 

661901  Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli 
szervezeteknek  

692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység  
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése 

területi szinten  
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841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 
lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

 

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 
 

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítı 
tevékenységek 

 
Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 

 
Alapító neve, címe: 
 

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

 

Alapításának éve: 
 

2004 

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: 
A költségvetési szervnek a 
költségvetési szervek 
jogállásáról szóló törvény 
szerinti besorolása: 
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan mőködı és gazdálkodó, a 
költségvetési elıirányzatok felett teljes jogkörrel gazdálkodó 
költségvetési szerv közintézmény. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre 
határozatlan idıre bízza meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  

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

Telephelyei: - 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
- 4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2.  
- 4024 Debrecen, Bem tér 19. 
- 4026 Debrecen, Déri tér 1. 
- 4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
- 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.  
- 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
- 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. 
- 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
- 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 
- 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
- 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
- 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. 
- 4138 Komádi, Köztársaság u. 31. 
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A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 – 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 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
az irányadó. 

 

A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 300/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát. 
 

Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Sebı László, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
33/2011. (II. 11.) 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 Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága alapító okiratának 
hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık szerint foglalja egységes 
szerkezetbe: 
 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ FİIGAZGATÓSÁGA ALAPÍTÓ OKIRATA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 
 

Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ FİIGAZGATÓSÁGA 

 
Székhelye: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  

 
Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Közszolgáltatást ellátó, önállóan mőködı részjogkörő 
közintézmények egyes gazdálkodási feladatainak ellátása. 

Szakágazat szerinti 
besorolása:  
 

841116 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulási 
intézményeket ellátó, kisegítı szolgálatai 

Alaptevékenysége: 
 

661901  Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli 
szervezeteknek  

692000  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység  
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése 

területi szinten  
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak 

lebonyolításával összefüggı szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 



96. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/3. szám 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

Alapító neve, címe: 
 

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

 
Alapításának éve: 
 

 
2004 
 

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 ellátó, önállóan mőködı és gazdálkodó, a 
költségvetési elıirányzatok felett teljes jogkörrel gazdálkodó 
költségvetési szerv. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony:  

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

Telephelyei: - 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
- 4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2.  
- 4024 Debrecen, Bem tér 19. 
- 4026 Debrecen, Déri tér 1. 
- 4032 Debrecen, Hollós u. 3. 
- 4032 Debrecen, Lóverseny u. 3.  
- 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
- 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. 
- 4025 Debrecen, Postakert u. 7. 
- 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 
- 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
- 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
- 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. 
- 4138 Komádi, Köztársaság u. 31. 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 – 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 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
az irányadó. 

 

Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Sebı László, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
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34/2011. (II. 11.) 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. január 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 
 

Alaptevékenysége  
(2009. december 31-ig): 
 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

80402-8  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, 
vizsgáztatás 

85313-6  A gyermek és ifjúságvédelem feladatai 
85315-8  Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
Szükség szerint különleges ellátást nyújt,  
Szükség szerint speciális ellátást nyújt, nevelıszülıi 
ellátásban ideiglenes elhelyezést, valamint külsı férıhelyen 
utógondozói ellátást biztosít. Nevelıszülıi hálózatában 
szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. 
 

Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 
 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

855936 Kötelezı felkészítı képzések 
879016 Nevelıszülınél elhelyezettek ellátása 
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
Szükség szerint különleges ellátást nyújt, nevelıszülıi 
ellátásban ideiglenes elhelyezést, valamint külsı férıhelyen 
utógondozói ellátást biztosít. Nevelıszülıi hálózatában 
szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. 
 

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett kiegészítı tevékenység 

Mőködési köre: 
 

Hajdú-Bihar megye 
 

Alapító neve, címe: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
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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: 
A költségvetési szervnek a 
költségvetési szervek 
jogállásáról szóló törvény 
szerinti besorolása: 
  

Közszolgáltatást biztosító önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő 
költségvetési szerv közintézmény. 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 
- 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 határozatlan idıre nevezi ki. 
 

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 77/2010. (III. 26.) MÖK határozatát. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Erdei Sándor, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
35/2011. (II. 11.) 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. január 1. napjától a következık szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
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HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 
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 
 

Alaptevékenysége: 
 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

855936 Kötelezı felkészítı képzések 
879016 Nevelıszülınél elhelyezettek ellátása 
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
Szükség szerint különleges ellátást nyújt, nevelıszülıi 
ellátásban ideiglenes elhelyezést, valamint külsı férıhelyen 
utógondozói ellátást biztosít. Nevelıszülıi hálózatában 
szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. 
 

Mőködési köre: 
 

Hajdú-Bihar megye 
 

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

Alapításának éve: 1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

Gazdálkodási jogköre: 
 

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

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. 
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A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Debrecen, Vármegyeháza u. 9., hrsz.: 9704 – 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 

Erdei Sándor, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
36/2011. (II. 11.) 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. január 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  
(2009. december 31-ig): 
 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
85313-6 A gyermek és ifjúságvédelem feladatai 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást nyújt, 
valamint ideiglenes elhelyezést biztosít  
 

Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 

841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

879012 Gyermekotthoni ellátás 
Szükség szerint speciális különleges és utógondozói ellátást nyújt, 
valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
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Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 

 
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: 
A költségvetési szervnek 
a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 
törvény szerinti 
besorolása: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő 
költségvetési szerv közintézmény. 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. 
 

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 
- 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 



102. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/3. szám 

- 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. 
határozatlan idıre nevezi ki. 
 

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 284/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Tripsó Zoltán, igazgató 
Határidı:    2011. február 11. 
 
 
 
37/2011. (II. 11.) 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. január 1. napjától a következık szerint foglalja egységes 
szerkezetbe: 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
DEBRECENI ÉS NYÍRSÉGI LAKÁSOTTHONAI 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(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 
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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. 
 

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 
- 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 
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- 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. február 11. 
 
 
 
38/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági 
Lakásotthonok alapító okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık 
szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: 
 

HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK 
 

Székhelye: 
 

4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége  
(2009. december 31-ig): 
 

75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást 
nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít  
 

Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 
 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

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

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 

 
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: 
A költségvetési szervnek a 
költségvetési szervek 
jogállásáról szóló törvény 
szerinti besorolása: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő 
költségvetési szerv közintézmény. 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. 
 

Telephelyei: - Hajdúnánás, Rákosi V. u. 1/a. 
- Hajdúnánás, Bethlen G. körút 33. 
- Hajdúnánás, Jókai u. 22. 
- Hajdúnánás, Lehel u. 18. 
- Hajdúnánás, Lehel u. 1. 
- Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3. 
- Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4. 
- Hajdúnánás, Polgári u. 77. 
- Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5/a. 
- Hajdúnánás, Kapitány út 24. 
 

Az intézménybe 
felvehetı maximális 
gyermeklétszám: 
 

113 fı 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Hajdúnánás, Fürdı u. 1., hrsz.: 5378/4 - intézmény 
- Hajdúnánás, Rákosi V. u. 1/a., hrsz.:3060/2 - intézmény 
- Hajdúnánás, Bethlen G. körút 33., hrsz: 29/2 –intézmény 
- Hajdúnánás, Jókai u. 22. ,hrsz.: 4888 - intézmény 
- Hajdúnánás, Lehel u. 18., hrsz.: 1920 - intézmény 
- Hajdúnánás, Lehel u. 1., hrsz.: 1968/2 - intézmény 
- Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3., hrsz.: 1582/3 - intézmény 
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- Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4., hrsz.: 3697, 3698 - 
intézmény 

- Hajdúnánás, Polgári u. 77., hrsz.: 1507 - intézmény 
- Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5/a., hrsz.: 780/36 - intézmény 
- Hajdúnánás, Kapitány út 24., hrsz: 4477 - intézmény 
- Hajdúnánás, Lehel u. 1., hrsz.:1970 - belterületi ingatlan 
- 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 
rendelkezési 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 határozatlan idıre nevezi ki. 

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 285/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Bíró István, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
39/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdúsági 
Lakásotthonok alapító okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık 
szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
 

HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 
Az intézmény neve: 
 

HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK 
 

Székhelye: 
 

4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat: 
 

Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége: 
 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

879012 Gyermekotthoni ellátás 
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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: 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 
alapján kerül sor. 
 

Telephelyei: - Hajdúnánás, Rákosi V. u. 1/a. 
- Hajdúnánás, Bethlen G. körút 33. 
- Hajdúnánás, Jókai u. 22. 
- Hajdúnánás, Lehel u. 18. 
- Hajdúnánás, Lehel u. 1. 
- Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3. 
- Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4. 
- Hajdúnánás, Polgári u. 77. 
- Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5/a. 
- Hajdúnánás, Kapitány út 24. 
 

Az intézménybe 
felvehetı maximális 
gyermeklétszám: 
 

113 fı 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Hajdúnánás, Fürdı u. 1., hrsz.: 5378/4 - intézmény 
- Hajdúnánás, Rákosi V. u. 1/a., hrsz.:3060/2 - intézmény 
- Hajdúnánás, Bethlen G. körút 33., hrsz: 29/2 –intézmény 
- Hajdúnánás, Jókai u. 22. ,hrsz.: 4888 - intézmény 
- Hajdúnánás, Lehel u. 18., hrsz.: 1920 - intézmény 
- Hajdúnánás, Lehel u. 1., hrsz.: 1968/2 - intézmény 
- Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3., hrsz.: 1582/3 - intézmény 
- Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4., hrsz.: 3697, 3698 - 

intézmény 
- Hajdúnánás, Polgári u. 77., hrsz.: 1507 - intézmény 
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- Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5/a., hrsz.: 780/36 - intézmény 
- Hajdúnánás, Kapitány út 24., hrsz: 4477 - intézmény 
- Hajdúnánás, Lehel u. 1., hrsz.:1970 - belterületi ingatlan 
- 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 
rendelkezési 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 
    Bíró István, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
40/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Arany 
János Gyermekotthon alapító okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a 
következık szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: 
 

ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON  
 

Székhelye: 
 

4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat:  
 

Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége  
(2009. december 31-ig): 
 

75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

85313-6  A gyermek és ifjúságvédelem feladatai 
85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást 
nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
 

Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 

879012 Gyermekotthoni ellátás 
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás 
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 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

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

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 

55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
 

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: 
A költségvetési szervnek 
a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 
törvény szerinti 
besorolása: 
 

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

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelyei: - Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
- Berettyóújfalu, Madarász u. 13. 
- Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50. 
- Berettyóújfalu, Földesi u. 38. 
- Zsáka, Arany J. u. 2. 
- Furta, Lenin u. 1/a. 
 

Az intézménybe 
felvehetı maximális 
gyermeklétszám: 

Gyermekotthoni férıhelyek száma: 120 fı, 
- lakásotthonban: 96 fı  
- speciális gyermekotthonban: 24 fı 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Berettyóújfalu, Honvéd u. 9., hrsz.: 2/2 - intézmény 
- Berettyóújfalu, Madarász u. 13., hrsz.: 5467 - intézmény 
- Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50., hrsz.: 3121 - intézmény 
- Berettyóújfalu, Földesi u. 38., hrsz.: 4457 - intézmény 
- Zsáka, Arany J. u. 2., hrsz.: 339 - intézmény 
- Furta, Lenin u. 1./a., hrsz.: 397/1 - intézmény 
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- 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. határozatlan idıre nevezi ki. 

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 286/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Fodor István, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
41/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Arany 
János Gyermekotthon alapító okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a 
következık szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
 

ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 
 
Az intézmény neve: 
 

ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON  
 

Székhelye: 
 

4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
 

Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat:  
 

Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

Alaptevékenysége: 
 

879012 Gyermekotthoni ellátás 
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást 
nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
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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 foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelyei: - Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
- Berettyóújfalu, Madarász u. 13. 
- Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50. 
- Berettyóújfalu, Földesi u. 38. 
- Zsáka, Arany J. u. 2. 
- Furta, Lenin u. 1/a. 
 

Az intézménybe 
felvehetı maximális 
gyermeklétszám: 

Gyermekotthoni férıhelyek száma: 120 fı, 
- lakásotthonban: 96 fı  
- speciális gyermekotthonban: 24 fı 
 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

- Berettyóújfalu, Honvéd u. 9., hrsz.: 2/2 - intézmény 
- Berettyóújfalu, Madarász u. 13., hrsz.: 5467 - intézmény 
- Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50., hrsz.: 3121 - intézmény 
- Berettyóújfalu, Földesi u. 38., hrsz.: 4457 - intézmény 
- Zsáka, Arany J. u. 2., hrsz.: 339 - intézmény 
- Furta, Lenin u. 1./a., hrsz.: 397/1 - intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 
 

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

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 

 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Fodor István, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
42/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Komádi 
Gyermekotthon alapító okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık 
szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: 
 

KOMÁDI GYERMEKOTTHON 
 

Székhelye: 
 

4138 Komádi, Köztársaság u. 31. 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

Gyermekvédelmi szakellátás 
 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása  

Alaptevékenysége  
(2009. december 31-ig): 
 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

85313-6  A gyermek és ifjúságvédelem feladatai 
85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
Szükség szerint speciális, különleges és utógondozói ellátást 
nyújt, valamint ideiglenes elhelyezést biztosít. 
 

Alaptevékenysége: 
(2010. január 1-jétıl): 
 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

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

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 

 
Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 

 
 
Alapító  
neve, címe: 

 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
4024 Debrecen, Piac u. 54. 
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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: 
A költségvetési szervnek a 
költségvetési szervek 
jogállásáról szóló törvény 
szerinti besorolása: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan mőködı, a költségvetési 
elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörő 
költségvetési szerv közintézmény. 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. 
 

Telephelyek: - Komádi, Zrínyi u. 33., férıhely: 12 fı  
- Komádi, Nagysándor József u. 22., férıhely: 12 fı 
 

Az intézménybe felvehetı 
maximális 
gyermeklétszám: 

160 fı 
 

 
A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

 
- Komádi, Köztársaság u. 31., hrsz.: 904/4 – intézmény 
- Komádi, Köztársaság u. 32., hrsz.: 936 - belterületi 

ingatlan 
(Komádi Város tulajdonában, Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat használatában.) 

- Komádi, Köztársaság útja. 13., hrsz.: 913 - belterületi 
ingatlan 
(Komádi Város tulajdonában, Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat használatában.) 

- Komádi, Zrínyi u. 33. hrsz.: 332- belterületi ingatlan 
- Komádi, Nagysándor József u. 22. hrsz.: 703 – belterületi 

ingatlan 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
-  

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. határozatlan idıre nevezi ki. 
 

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 287/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Hidvégi László, igazgató 
Határidı:    2011. február 11. 
 
 
 
43/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Komádi 
Gyermekotthon alapító okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık 
szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
 

KOMÁDI GYERMEKOTTHON 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 
 
Az intézmény neve: 
 

KOMÁDI GYERMEKOTTHON 
 

Székhelye: 
 

4138 Komádi, Köztársaság u. 31. 
 

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: 1990 
 

Fenntartó neve, címe: 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
4024 Debrecen, Piac u. 54.  
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Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

Gazdálkodási jogköre: 
 

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

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony: 

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

Telephelyek: - Komádi, Zrínyi u. 33., férıhely: 12 fı  
- Komádi, Nagysándor József u. 22., férıhely: 12 fı 
 

Az intézménybe felvehetı 
maximális 
gyermeklétszám: 

160 fı 
 

 
A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

 
- Komádi, Köztársaság u. 31., hrsz.: 904/4 – intézmény 
- Komádi, Köztársaság u. 32., hrsz.: 936 - belterületi 

ingatlan 
(Komádi Város tulajdonában, Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat használatában.) 

- Komádi, Köztársaság útja. 13., hrsz.: 913 - belterületi 
ingatlan 
(Komádi Város tulajdonában, Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat használatában.) 

- Komádi, Zrínyi u. 33. hrsz.: 332- belterületi ingatlan 
- Komádi, Nagysándor József u. 22. hrsz.: 703 – belterületi 

ingatlan 
- 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 
    Hidvégi László, igazgató 
Határidı:    2011. február 11. 
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44/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Éltes 
Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon alapító 
okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: 
 

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 
 

Rövid neve: 
 

ÉLTES MÁTYÁS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON 

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

OM azonosítója: 038789 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Közoktatási feladatok 
Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége  
(2009. december 31-ig): 
 

55132-6  Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos 
nevelési igényő gyermekek, tanulók számára 

55232-3  Iskolai intézményi közétkeztetés 
55233-4  Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
75192-2  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
80122-5  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

általános iskolai nevelése oktatása  
80222-5  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakiskolai nevelése, oktatása 
80511-3  Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 

(szorgalmi idıben)  
85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 

- különleges gyermekotthoni ellátás 
85313-6  Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
Szükség szerint speciális ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
Szükség szerint utógondozói ellátást biztosít. 

 
Alaptevékenysége 
(2010. január 1-jétıl): 
 

 
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 

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

társulások elszámolásai 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
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852022  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

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

855912  Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 
nevelése 

855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

855918  Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 
tanulók tanulószobai nevelése 

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

879014  Különleges gyermekotthoni ellátás  
931205  Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-

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

Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 

75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı 
tevékenységek 

75195-4 Szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 

80591-5  Oktatási célok és egyéb feladatok  
 

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: 
A költségvetési szervnek a 
költségvetési szervek 
jogállásáról szóló törvény 
szerinti besorolása: 
 

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

 
Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

 
Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. határozatlan idıre nevezi ki. 
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A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelyei: 
 

- Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21. 
- Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49. 
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.  
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a. 
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a. 
- Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 16. 
- Hajdúszoboszló, Ék u. 40.  
- Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/a. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 

intézmény. 
 - Intézményegységek: 

1. Általános iskola 
- súlyos beszédfogyatékos tagozat 

2. Elıkészítı szakiskola 
3. Kollégium 
4. Gyermekotthon 

 
Az intézménybe felvehetı 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám: 
 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók, valamint súlyos 
beszédfogyatékos tanulók 
- általános iskola  127 fı 

- ebbıl súlyos beszédfogyatékos tagozat  39 fı 
- elıkészítı szakiskola 60 fı 
- kollégium 40 fı 
- különleges gyermekotthon 88 fı 
 

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

Az intézmény kötelezı 
felvételt biztosító elıkészítı 
szakiskola felvételi 
körzete: 
 

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

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

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

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

- Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49., hrsz.: 988 – intézmény 
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- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., hrsz.: 6210/1 - 
intézmény 

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

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

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

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

- Hajdúszoboszló, Ék u. 40., hrsz.: 6441 – intézmény 
- Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/a., hrsz.: 6451/2 - intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 289/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Papp Anna, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
45/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Éltes 
Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon alapító 
okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık szerint foglalja egységes 
szerkezetbe: 

 
ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA,  

KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 
 
 
Az intézmény neve: 
 

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 
 

Rövid neve: 
 

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

OM azonosítója: 038789 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 
 

Közoktatási feladatok 
Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége: 
 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

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

társulások elszámolásai 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

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

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

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

nevelése 
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918  Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
855922  Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

879014  Különleges gyermekotthoni ellátás  
931205  Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-

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

Mőködési köre: 
 

Hajdú-Bihar megye 

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

Alapításának éve: 
 

1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

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

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelyei: 
 

- Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21. 
- Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49. 
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.  
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a. 
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a. 
- Hajdúszoboszló, Széchenyi u. 16. 
- Hajdúszoboszló, Ék u. 40.  
- Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/a. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 

intézmény. 
 - Intézményegységek: 

1. Általános iskola 
- súlyos beszédfogyatékos tagozat 

2. Elıkészítı szakiskola 
3. Kollégium 
4. Gyermekotthon 

 
Az intézménybe felvehetı 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám: 
 

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók, valamint súlyos 
beszédfogyatékos tanulók 
- általános iskola  127 fı 

- ebbıl súlyos beszédfogyatékos tagozat  39 fı 
- elıkészítı szakiskola 60 fı 
- kollégium 40 fı 
- különleges gyermekotthon 88 fı 
 

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

Az intézmény kötelezı 
felvételt biztosító elıkészítı 
szakiskola felvételi 
körzete: 
 

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

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

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

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

- Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49., hrsz.: 988 – intézmény 
- Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., hrsz.: 6210/1 – 

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

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

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

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

intézmény 
- Hajdúszoboszló, Ék u. 40., hrsz.: 6441 – intézmény 
- Hajdúszoboszló, Hajdú u. 29/a., hrsz.: 6451/2 – intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Papp Anna, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
46/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Dr. 
Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
alapító okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: 
 
 

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

Rövid neve: 
 

DR. MOLNÁR ISTVÁN ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON 

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
 

OM azonosítója: 038512 
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Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

Közoktatási közfeladat 
Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége  
(feladatai) 
(2009. december 31-ig): 
 

55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos 
nevelési igényő gyermekek, tanulók számára 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
80112-6 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése  
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

általános iskolai nevelése, oktatása 
80222-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, 

szakiskolai nevelése, oktatása 
80225-2 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, 

szakképesítés megszerzésére felkészítı iskolai 
oktatása 

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 

(szorgalmi idıben) 
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
Szükség szerint speciális ellátást nyújt, valamint ideiglenes 
elhelyezést biztosít. 
Szükség szerint utógondozói ellátást biztosít.  

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

 
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 

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

ellátása 
852012  Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

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

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

megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

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

853122  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 
szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
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853132  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 
szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 

879014  Különleges gyermekotthoni ellátás 
855912  Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855915  Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918 Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
855922  Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

931205  Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 

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

 
Kiegészítı tevékenysége 
(2009. december 31-ig): 
 

 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı 

tevékenységek 
75195-4 Szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 
 

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: 
A költségvetési szervnek a 
költségvetési szervek 
jogállásáról szóló törvény 
szerinti besorolása: 
 

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

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. határozatlan idıre nevezi ki. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján kerül sor. 
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Telephelye: 4031 Debrecen, Bartók Béla út. 3. 
 

 
Típusa: 
 

 
Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 

intézmény  
- Intézményegységek: 

1. Óvoda 
- Debreceni tagintézmény 

- autista tagozat 
2. Általános Iskola 

- Debreceni tagintézmény 
- autista tagozat 

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

Az intézménybe felvehetı 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám:  
 

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

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

- általános iskola (összesen):  104 fı 
- középsúlyos:    76 fı 
- autista tagozat:   28 fı 

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

Évfolyamok száma: 
 

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

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

Hajdú-Bihar megye területe Debrecen kivételével. 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

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

 
- 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26., hrsz: 19054 – 

intézmény 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

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

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

 
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 290/2009. (XI. 27.) MÖK határozatát. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tóth Jánosné, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 
47/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Dr. 
Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
alapító okiratának hatályos szövegét 2011. január 1. napjától a következık szerint foglalja 
egységes szerkezetbe: 
 

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

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 
Az intézmény neve: 
 
 

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

Rövid neve: 
 

DR. MOLNÁR ISTVÁN ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON 

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
 

OM azonosítója: 038512 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

Közoktatási közfeladat 
Gyermekvédelmi szakellátás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenysége 
(feladatai): 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
számára 

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

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

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

853212  Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

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

 
853122  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) 
853132  Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) 
879014  Különleges gyermekotthoni ellátás 
855912  Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855915  Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855918 Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 

tanulók tanulószobai nevelése 
855922  Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı 

sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

931205  Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-
tevékenysége és támogatása 

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

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

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

Alapításának éve: 
 

1990 
 

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

Irányító szerv neve, 
székhelye:  
 

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

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

Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés 5 évre bízza 
meg. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

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

Telephelye: 4031 Debrecen, Bartók Béla út. 3. 
 

Típusa: 
 

Többcélú intézmény: 
- közös igazgatású közoktatási és gyermekvédelmi 

intézmény  
- Intézményegységek: 

1. Óvoda 
- Debreceni tagintézmény 

- autista tagozat 
2. Általános Iskola 

- Debreceni tagintézmény 
- autista tagozat 

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

Az intézménybe felvehetı 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám:  
 

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

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

- általános iskola (összesen):  104 fı 
- középsúlyos:  76 fı 
- autista tagozat: 28 fı 

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

Évfolyamok száma: 
 

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



2011/3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 129. 

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

Hajdú-Bihar megye területe Debrecen kivételével. 

A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 
 

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

 
- Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 

értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

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

 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Tóth Jánosné, igazgató 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 

48/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
megyei fıjegyzıi munkakörének betöltésére pályázót meghallgatja. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 11. 
 
 
 

49/2011. (II. 11.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 75. § (2) bekezdése, a köztisztviselık jogállásáról szóló  
1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 11. § (1) bekezdése alapján  
2011. február 14. napjától határozatlan idıre  
 

Dr. Györgyi Zoltánt 
 

nevezi ki a megyei önkormányzat fıjegyzıjévé. 
 
A közgyőlés a Ktv. 43. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Ktv. 14. § (4) bekezdésére - a 
megyei fıjegyzı havi illetményét 700 000 Ft összegben állapítja meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a kinevezéssel összefüggı munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. február 11. 
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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. február 11-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:  
 
 
10/2010. (II. 12.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti idıszakra vonatkozó gazdasági 
programjában meghatározott fejlesztések megvalósítását célzó, 2010. évre vonatkozó 
projektlistának és a pályázati lehetıségeknek megfelelıen pályázott a megyei önkormányzat. 
 
175/2010. (IX. 17.) MÖK határozat 
215/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A közgyőlés 175/2010. (IX. 17.) MÖK határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról, 
továbbá 15 M Ft összegő megyei önkormányzati kiegészítı támogatás biztosításáról a 2011. 
évi költségvetés terhére. 
A közgyőlés 215/2010. (XII. 10.) MÖK határozatával a 2011. évi pályázati fordulóhoz 
biztosított megyei önkormányzati támogatás összegét 10 M Ft-ra módosította. A Szociális 
Bizottság 2010. december 17-ei ülésén a megyei önkormányzati kiegészítı támogatás 
odaítélésének szempontjairól, továbbá a 2011. január 13-ai ülésén a támogatások odaítélésére 
vonatkozó javaslatról döntött. 
 
210/2010. (XI. 5.) MÖK határozat 
A „Kimagasló mőszaki tartalommal bíró restaurátor mőhely kiépítése Debrecen-Nagyvárad 
központtal” címő pályázat módosított forrásösszetétele a pályázat költségvetésében 
átvezetésre került. 
 
212/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A megyei önkormányzat TEVA Zrt. által a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elıtt 
1.G.40.186/2008. ügyszámon indított szállítási szerzıdésbıl eredı követelés megfizetése 
iránti peres eljárás lezárása érdekében a határozatnak megfelelı tartalmú megállapodást 
kötött. A 80 000 000 Ft összegő késedelmi kamat-tartozás 2010. december 21. napján a 
TEVA Zrt. részére átutalásra került. 
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214/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága számára határozott idejő közalkalmazotti 
álláshelyek biztosításáról szóló határozat az intézmény vezetıje részére megküldésre került. A 
13 álláshely a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletébe 
beépítésre került. 
 
216/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltak szerint a parkolóhelyek ingyenes használatba adására vonatkozó 
megállapodás a K&H Bankkal és a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatallal aláírásra 
került. A parkolóhelyek kijelölése 2011. február 1. napjával megtörtént. 
 
217/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
218/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A határozatnak megfelelıen megkötésre került a megállapodás a Hajdú-Bihar Megyei 
Polgárır Szövetséggel, valamint a Fogyasztóvédık Magyarországi Egyesületével 
irodahelyiségek ingyenes használatba adása tárgyában. 
 
219/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. évi I-III. negyedévi 
gazdálkodásának helyzetérıl szóló tájékoztatóra vonatkozó határozat az intézményvezetık 
részére megküldésre került. 
 
220/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
szóló határozat az intézményvezetık részére megküldésre került. 
 
221/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
222/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Bihari Szociális Szolgáltató NKft. és a Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft. felügyelı 
bizottsági tagjainak megválasztására vonatkozó határozat az NKft. ügyvezetıi, a társaság jogi 
képviselıi és megválasztott tagjai részére megküldésre került. 
 
223/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriuma tagjainak, valamint a 
felügyelı bizottság tagjainak megválasztásáról és a közalapítvány megszüntetésének 
kezdeményezésérıl szóló határozat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 
megküldésre került. 
 
224/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
225/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
226/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. javadalmazási szabályzatának és 
alapszabályának módosítására, felügyelı bizottsági tagjainak megválasztására vonatkozó 
határozat az érintettek részére megküldésre került. 
 
227/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. folyószámla-hitelének biztosításával 
összefüggésben a CIB Bank Zrt. nem igényelte a folyószámlahitel-szerzıdés biztosítékaként 
ingatlanok jelzálogjoggal történı megterhelését, ezért a jelzálogjog bejegyzésére nem került 
sor. 
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228/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
8/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
A Megyegazda NKft. végelszámolással történı megszüntetésére vonatkozó határozat, 
valamint annak módosítása megküldésre került a társaság igazgatója és jogi képviselıje 
részére. 
 
229/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
230/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Megyegazda NKft. és a megyei önkormányzat között létrejött közhasznúsági megállapodás 
módosítása, valamint a módosított alapító okirat megküldésre került a társaság ügyvezetıje és 
jogi képviselıje részére. A megállapodás módosítása aláírásra került. 
 
233/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
234/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
235/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
236/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
237/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
238/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, 
a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ és a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása és annak egységes szerkezető 
változata az intézmények vezetıi és a Magyar Államkincstár részére – a változást bejelentı 
dokumentummal együtt – megküldésre kerültek. 
 
239/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft. és a megyei önkormányzat közötti egységes 
szerkezető együttmőködési megállapodás aláírásra és az ügyvezetı részére megküldésre 
került. 
 
240/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére vonatkozó 
megállapodás módosítását elfogadó határozat a Társulási Tanács elnöke részére megküldésre 
került. 
 
241/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat pályázatának benyújtása 
„Együtt tovább! – a nevelıszülıknél élı gyermekek integrációjának segítése” címmel a 
TÁMOP 5.2.5 A-10/2 pályázat benyújtásával kapcsolatos határozat az intézmény vezetıje 
részére átadásra került. 
 
242/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A „Mezıváros – hajdúváros – fürdıváros. Egy város arcai.” címő pályázat 
forrásösszetételének módosításáról szóló határozat a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága vezetıje részére megküldésre került. 
 
243/2010. (XII. 10.) MÖK határozat 
A Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központban tehetségpont 
mőködtetetésére vonatkozó határozat az intézmény vezetıje részére megküldésre került. 
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2/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
3/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke megválasztásával és díjazásával kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
 
4/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala megyei fıjegyzıi munkakörének betöltésére 
vonatkozó pályázati felhívás 2011. január 25-én a megyei önkormányzat és a KSZK 
honlapján megjelentetésre került. A pályázatról a közgyőlés a 2011. február 11-ei ülésén dönt. 
 
7/2011. (I. 21.) MÖK határozat 
Zámbori Tamás, a Megyegazda NKft. ügyvezetıjének munkaszerzıdése közös 
megegyezéssel megszüntetésre, a határozott idıre szóló megbízási szerzıdés aláírásra került. 
 
 

II. 
 

Tájékoztató közbeszerzésrıl 
 
 

1. „Vagyon- és felelısségbiztosítás” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
lefolytatása. 

Nyertes ajánlattevı: Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 
Ajánlati ár: 3.565.794,- Ft/év (tárgyi adómentes) 

 
2. „Portaszolgálat-vagyonvédelmi, ırzési tevékenység ellátása” tárgyú általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

Nyertes ajánlattevı: Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. 
Az ajánlattevı székhelye: 4026 Debrecen, Hatvan u. 39. 2/3. 
Ajánlati ár: 473.000,- Ft + áfa/hónap 

 
 
Debrecen, 2011. február 3. 
 
 
          Bodó Sándor 
 


