
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. március 25-ei ülésérıl. 
Jelen van 24 fı közgyőlési tag a jegyzıkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

 Testületi névsor:   

 Képviselı Jelenlét Képviselıcsoport 

1. Aba-Horváth István igen FIDESZ-KDNP 

2. Berényi András igen FIDESZ-KDNP 

3. Bernáth László igen FIDESZ-KDNP 

4. Biró László igen JOBBIK 

5. Bodó Sándor igen FIDESZ-KDNP 

6. Buczkó József igen FIDESZ-KDNP 

7. Bulcsu László igen FIDESZ-KDNP 

8. Csige Tamás igen MSZP 

9. Jantyik Zsolt igen FIDESZ-KDNP 

10. Kocsis Róbert igen FIDESZ-KDNP 

11. Kocsis Zsolt igen JOBBIK 

12. Kovács Zoltán igen FIDESZ-KDNP 

13. Kövér Mihály igen MSZP 

14. Kövér Mónika igen MSZP 

15. Máthé Attila Gyula igen FIDESZ-KDNP 

16. Ménes Andrea igen FIDESZ-KDNP 

17. Muraközi István igen FIDESZ-KDNP 

18. Pálfi Zoltán igen JOBBIK 

19. Postáné Kecskés Ilona igen FIDESZ-KDNP 

20. Rigán István igen JOBBIK 

21. Sırés István igen FIDESZ-KDNP 

22. Tasi Sándor igen FIDESZ-KDNP 

23. Timár Zoltán igen FIDESZ-KDNP 

24. Tóth József nem MSZP 

25. Vigh József igen JOBBIK 
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Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy Arnóth Sándor volt megyei képviselı, országgyőlési 
képviselı, Püspökladány Város polgármestere 2011. március 16-án tragikus hirtelenséggel 
életét vesztette. Kéri, hogy felállással tisztelegjenek emlékének. 
 
Köszönti a megjelent megyei közgyőlési tagokat, polgármestereket, intézményvezetıket, a 
meghívott vendégeket.  
Meghívottként jelen vannak: Dr. Györgyi Zoltán megyei fıjegyzı, a megyei aljegyzı, a 
megyei önkormányzat hivatalának fıosztályvezetıi, 15 fı intézményvezetı, valamint a 
területi államigazgatási szervek vezetıi. 
Megállapítja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése határozatképes, mert a 
25 megyei közgyőlési tagból 24 tag van jelen. Az ülést megnyitja. 
Kéri a közgyőlés tagjait, tegyék meg hozzászólásaikat a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentéshez. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Postáné Kecskés Ilona 
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a jelentés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy a jelentéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a lejárt határidejő határozatok végrehajtására, valamint a Sámsoni 
úti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó 
határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 09:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
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50/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
5/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 6/2011. (I. 21.) MÖK határozat, 11/2011. (II. 11.) MÖK 
határozat, 12/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 13/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 14/2011.  
(II. 11.) MÖK határozat, 15/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 16/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 
17/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 20/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 21/2011. (II. 11.) MÖK 
határozat, 23/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 24/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 25/2011.  
(II. 11.) MÖK határozat, 27/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 28/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 
29/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 32/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 33/2011. (II. 11.) MÖK 
határozat, 34/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 35/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 36/2011.  
(II. 11.) MÖK határozat, 37/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 38/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 
39/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 40/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 41/2011. (II. 11.) MÖK 
határozat, 42/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 43/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 44/2011.  
(II. 11.) MÖK határozat, 45/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 46/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 
47/2011. (II. 11.) MÖK határozat, 49/2011. (II. 11.) MÖK határozat.  
 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendelet 5. § m) pontja alapján a megyei önkormányzat tulajdonában lévı, a 
debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/4, 33216/8, 33216/14 hrsz. alatt felvett összesen 
7166 m2 alapterülető „saját használatú út” megnevezéső, a 33216/9 hrsz. alatt felvett, 3912 m2 
alapterülető „beépítetlen terület” megnevezéső, valamint a 33216/13 hrsz. alatt felvett 63771 
m2 alapterülető, és a 33216/15 hrsz. alatt felvett 55097 m2 alapterülető „intézményi terület” 
megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı ingatlanok értékesítésére 
vonatkozó, a 12/2011. (II. 11.) MÖK határozattal kiírt pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja.  
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás 
folyamatos közzétételével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Dr. Györgyi Zoltán, megyei fıjegyzı 
Határidı:    2011. március 25.  
 
 
 
Szavazásra teszi fel a napirend elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/0/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 09:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
51/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. március 25-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, a határırizet rendjérıl, 

valamint közbiztonsági koncepció elkészítésérıl 

2. Elıterjesztés költségvetést érintı döntésekre 

3. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapításában mőködı szociális 
intézmények 2011. évi intézményi térítési díjának megállapítására 

4. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálatára 

5. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági 
jelentésének elfogadására, 2010. évi mérlegének megállapítására, megszüntetéséhez 
kapcsolódó döntésekre 

6. Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására 

7. Elıterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó döntésre 

8. Elıterjesztés gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos döntésre 

9. Elıterjesztés alapító okirat módosítására  

10. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, kisebbségi pályázat kiírására  

11. Elıterjesztés intézményvezetık közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére  

 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2011. március 25.  
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1. napirendi pont 

„Elıterjesztés Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, a határırizet rendjérıl, 
valamint közbiztonsági koncepció elkészítésérıl” 

 
 
Bodó Sándor 
A közgyőlés nevében köszönti dr. Dobozi József vezérırnagy, országos rendırfıkapitány-
helyettest, dr. Fekete Csaba r. dandártábornok, Hajdú-Bihar megye rendır-fıkapitányát, Dr. 
Simon Ernı megyei fıügyészt, Dr. Tóth Ildikót, a megyei bíróság alelnökét, a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendır-fıkapitányságról a rendészeti igazgatót, kapitányságvezetıket, 
határrendészeti kirendeltség-vezetıket. Kéri Tóth Attila alelnököt, tegye meg szóbeli 
kiegészítését. 
 
Tóth Attila 
Örömmel állapítja meg, hogy a fıkapitányság munkája az országos átlag felett, az élvonalban 
van úgy, hogy a schengeni határ közelsége miatt nagyobb feladat hárul rájuk. A 
legszembetőnıbb pozitív eredményt a közlekedésbiztonság területén érték el. 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a Fejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Kocsis Zsolt 
A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Pálfi Zoltán 
Az állam alapvetı kötelezettségei között szerepel a rend, nyugalom biztosítása. A 
közbiztonság válsága miatt fontos tennivalók vannak ezen a területen. A korábbi kormány 
súlyos örökséget hagyott a jelenlegi kormányra. Jelen van a megélhetési bőnözés és ezt az új 
kormány ígérete ellenére sem tudta megfékezni. Az elıterjesztésben szereplı állítással, 
miszerint a megye bőnügyi helyzete az elmúlt években is stabil volt, a lakossági elvárásoknak 
megfelelt nem ért egyet, hiszen a legtöbb kistelepülésre vonatkoztatva ez a megállapítás nem 
felel meg és a statisztikai számok is azt mutatják, hogy a bőncselekmények száma 15 %-kal 
emelkedett, emelkedett a betöréses lopások száma is annak ellenére, hogy sokan nem is 
tesznek, vagy nem merik a feljelentést megtenni. A személy elleni bőncselekmények száma 
szintén növekedést mutat. A közlekedésrendészeti mutatók valóban javultak, azonban 
megkérdezi, a külföldiek ámokfutását ki és mikor fogja megfékezni. A lakosság 
biztonságérzetének javítását és a megbomlott közbiztonság helyre állítását a rendırségtıl 
várják. Minden településre körzeti megbízott szükséges. Véleményük szerint az élet és 
vagyonbiztonság csak a csendırség által védhetı meg. 
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Kocsis Zsolt 
Törvénytisztelı, jogkövetı állampolgárként szomorúan veszik tudomásul, hogy nincs 
közbiztonság, a félelem, a rettegés minden napjaik valósága. Ott, ahol a politikai akarat 
megvan, ott sikerült a közbiztonságot helyre állítani, ilyen a valaha rettegett Los Angeles, 
Chicago, Finnország, Románia, Szerbia. Ma már ezekben a városokban, országokban 
nyugodtan ki lehet éjszaka is menni az utcára. Az idıs emberek Magyarországon a cigány 
bőnözık potenciális áldozataivá váltak. A kormány segítség helyett hallgat. Az össztársadalmi 
problémákkal képtelen a rendırség szembe nézni, hiszen nem áll rendelkezésére megfelelı 
forrás, könnyebb bírságolni a gépjármő vezetıket. A Magyar Gárda éppen azért jött létre, 
hogy védje a magyar lakosságot. A Szebb Jövıért Polgári Egyesület célja is az, hogy segítse a 
hétköznapi munkát és éppen olyan a létjogosultsága, mint a polgárırségnek. A megyében 
több olyan település van, ahol az uzsora és a prostitúció a mindennapok része. A cigány 
gyerekek ingerszegény, gettósodott környezetben nem látnak pozitív példát. A segélyek az 
uzsorásokhoz vándorolnak. Ezen térségekben fontos, hogy nagyobb jelenléttel és hathatós, 
kemény fellépéssel állítsák vissza a közbiztonságot. Kéri az országgyőlési képviselıket, hogy 
járjanak el az ügyben, hogy több forráshoz jusson a megyei rendırség. Minden hasznos 
kezdeményezést támogatnak. 
 
Kovács Zoltán 
Berettyóújfalu kistérségben több kistelepülés van, ahol megszőnt a rendırırs, ezért 
megkérdezi hogyan áll az egy település egy rendır program. 
 
Muraközi István 
A bőnüldözés a rendırség feladata, azonban a bőnmegelızés érdekében egy szélesebb 
társadalmi összefogásnak kell megjelennie. Megkérdezi, az önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel milyen további együttmőködést képzel el a rendırség a bőnmegelızés 
területén, illetve a schengeni csatlakozást követıen mi lesz az ott szolgáló állománnyal. 
 
Ménes Andrea 
Vámospércsi lakosként nyugodtan tud sétálni akár éjszaka is a településen, pedig a lakosság 
több mint 20%-a hátrányos helyzető, mégsem kell félnie. Az elmúlt két évtized gazdasági és 
társadalmi változásai a bőncselekmények struktúráját is átalakította, ehhez kellett igazodnia a 
rendırség munkájának is. A személyi és tárgyi feltételek ezen a területen is sajnálatos módon 
romlottak. A települések vezetıinek érdeke és bevett gyakorlata, hogy segítse a rendvédelmi 
szervek munkáját, ennek köszönhetıen jelen van ugyan a bőnözés, de nem olyan mértékben, 
hogy félniük kellene. A rendırségnek vannak preventív programjai, a kistérségekben 
mőködik a bőnmegelızési koordináció. Elsısorban a helyi közösségek feladata, hogy 
megszervezzék saját vagyonuknak a védelmét. Úgy ítéli meg, ebben a megyében nem kell 
félni és a statisztikai adatok sem olyanok, amelyek miatt fel kell háborodni. A koncepció 
elkészítését üdvözli. 
 
Aba-Horváth István 
Amikor egy közösséget, mint kollektív bőnözı csoportot nevezik meg, akkor fel kell 
szólalnia. A cigányság körében valóban vannak bőnelkövetık, de ez nem mondható el az 
egész közösségre. Magyarországot építeni kell, és ehhez összefogásra van szükség. Úgy érzi, 
magyarként meg van csalva, a saját közössége tagjait tisztességes munkára, egymás 
elfogadására tanítja. Az elmúlt években az ellenzék soraiból senki nem kereste meg, hogy 
milyen javaslatai vannak az elıbbre lépés tekintetében csak azt hallja, hogy mennyi bőnözı 
van közöttük. Céljuk, hogy a cigány emberek saját munkájukkal meg tudják keresni a saját 
szükségleteiket és elfogadott társadalmi rétegként ne a ranglétra alján legyenek, hanem 
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segítség adással felemelkedjenek. Meggyızıdése, hogy szükség van a cigányság munka 
erejére. Ne a masírozással és félelemkeltéssel, hanem munkához jutással segítség ıket. Kezet 
nyújt abban, hogy a bőnüldözıkkel szemben közösen vegyék fel a harcot, azonban ehhez az 
szükséges, hogy partnerként tekintsenek rájuk. Párbeszéd és együttmőködés nélkül a 
problémákat nem lehet megoldani. 
 

Kocsis Zsolt 
Örül, hogy Vámospércs nem tartozik a veszélyeztetett települések közé, más településeken 
azonban komoly problémák vannak ilyen pl. Pocsaj és térsége. Hajdúbagoson sokan kérnek 
segély elıleget, amit azért ad meg a hivatal, hogy ne az uzsorásokhoz menjenek az emberek. 
Sajnálatos, hogy amikor a rendırség segítségével, az uzsorásokkal szemben akartak fellépni, 
abban mégsem voltak partnerek ezek az emberek. Maga is ismer olyan cigány embert, aki 
tisztességesen dolgozik, nem is ezekrıl beszélt, hanem azokról, akik nem dolgoznak, akik a 
bőnözésbıl élnek. A hozzáállásuk megváltozása nélkül nem lehet eredményeket elérni. Nem 
ık azok, akik az egész társadalmat megbélyegzik, hanem a média hisztéria keltése. 
 

Timár Zoltán 
Javasolja, hogy fogadják el a beszámolót, a statisztikai számok mögötti munkát ne hagyják 
figyelmen kívül, hiszen azoknak a települési rendıröknek a munkájáról is ítéletet mondanak, 
akik lelkiismeretesen végzik a napi tevékenységüket. Szükségesnek tartja, hogy az 
ítélkezésben súlyosabb ítéletek szülessenek, hisz ezzel is az emberek biztonság érzetét 
növelik. 
 

Biró László 
Elsısorban párbeszédre van szükség a problémák megoldása céljából. Véleménye szerint a 
Szebb Jövıért Polgárır Egyesülettıl nem kell félni. Sajnálatos, hogy a rendırök kezében 
nincsenek meg azok a lehetıségek, amelyek a gyors és szigorú intézkedésekhez kellenének. 
Azt szeretnék, ha az országban végre rend lenne egy szebb jövı érdekében. A koncepció 
elkészítésében a Jobbik részt kíván venni és egyben azt is megígéri, ha a Jobbik kormányra 
kerül, ebben az országban mindenkinek lesz munkája. 
 

Bernáth László 
Politikai haszonszerzésnek tartja, ha valaki azt gondolja, kb. 200 fıs polgárır egyesület tesz 
rendet az országban, azt megmosolyogni valónak tartja. A rend fenntartása egyedül a 
rendırség feladata. A nehéz gazdasági helyzetben a rendırség számára sem jut elegendı 
forrás, de bízik benne, hogy az elkövetkezı idıben ez pozitívan fog változni. A beszámoló 
elfogadását javasolja. 
 
Csige Tamás 
Törvény szabályozza, hogy ki, milyen formában felel az ország területén a rend fenntartásáért. 
Megköszöni a rendırség munkáját és bízik abban, hogy ez a munka a jövıben még jobban 
javulni fog, hiszen vannak hiányosságok, de azok nem feltétlenül a rendırség munkájából 
fakadnak. Nem csendırséget kell vizionálni, hanem a rendırség számára a megfelelı 
támogatást kell megadni, hogy megfelelı munkát tudjanak végezni. Hajdúnánás településen 
méltatlan körülmények között dolgoznak a kapitányság munkatársai, ezért megkérdezi mikor 
várható az épület felújítása. Megemlíti, hogy nagyon sok üzemanyag szükséges ahhoz, hogy a 
gyanúsítottakat a távoli fogdákba szállítsák, ezért várható-e, hogy olyan helyiségek kerülnek 
kialakításra a megyében, ahol ez az ırzés megoldható. Ha pedig közérdekő munkavégzésre 
ítél a bíróság valakit, akkor szükségesnek tartja, hogy a bíróság elızetesen tájékozódjon arról, 
az objektív lehetıségek adottak-e a településen. A koncepció elkészítését támogatják, annak 
elkészítésében partnerek lesznek. 
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Biró László 
Nyílván nem 200 ember fog rendet teremteni, hanem a bőnüldözı szervekkel együttmőködve 
képzelik azt el. Az egyetlen elfogadható statisztika számukra a bőnözés szempontjából a 
nulla. Figyelem felhívásról van szó, nem politikai haszonszerzésrıl. Partnerek a rend 
teremtésében, a helyzet kezelésére a Jobbiknak programja van. A csendırség egyfajta 
megoldás, nem az elnevezésen van a lényeg, hanem azon, hogy az emberek biztonságban 
érezhessék magukat. A Jobbik vett legtovább részt a gátak védelmében, több alkalommal vért 
adtak és nem azt nézték, milyen bırszínő emberen segítenek, a híradásokban mégsem ezt 
emelték ki.  
 
Bernáth László 
Mondhatná ı is, hogy Edelényben három napig részt vett a védekezésben, úgy gondolja 
embertársaik megsegítése kötelességük, ezért a Jobbik érveit nem tartja mérvadónak. A 
jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, azokat minden embernek ugyanúgy be kell 
tartania. A rendırség munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Kocsis Zsolt 
A Fidesz részérıl folyton a kioktató stílust érzékelik, véleménye szerint ez nem visz elıbbre. 
Kéri mellızzék ezt a késıbbiekben. A Szebb Jövıért Polgárır Egyesület tagjai ingyen 
segítenek a rendvédelmi szerveknek, ezért nem kellene zsigerbıl elutasítani egy olyan 
kezdeményezést, melyet a jó szándék vezet. Ilyen a Szebb Jövıért Polgárır Egyesület 
létrehozása is. 
 
Ménes Andrea 
Mindannyian kinyilvánították, hogy azt szeretnék, ha rend és nyugalom lenne az egész 
országban és ehhez összefogás szükséges, illetve mindannyian részt kívánnak venni a 
koncepció elkészítésében. Kéri, adjanak lehetıséget a jelenlévı vendégeknek is, hogy 
elmondhassák észrevételeiket.  
 
Bodó Sándor 
Az elıterjesztés szerint a rendırségnek évente be kell számolnia az elızı évi munkájáról. 
Ezzel kapcsolatosan alig hangzott el észrevétel. A közbiztonság igénye mindenki részérıl 
jogos, mindenki a legtöbbet, legbiztonságosabbat szeretné olykor a realitásoktól elszakadva. 
Közös igényként fogalmazódott meg, hogy legyen egy olyan szervezeti forma, ahol a szakmai 
vita lefolytatódhat. Ennek kereteit a késıbbiekben fogják kialakítani. Nagyon fontos a 
megelızési munka összehangolása, melyben minden szervezetnek helye van. Arra is 
gondolniuk kell, az önbíráskodás hová vezet, hiszen az eddigi példák alapján az, hosszabb 
távon mindig kudarchoz vezetett. Természetesen vannak olyan problémák, melyek mellett 
nem mehetnek el szó nélkül.  
 
Tóth Attila 
Ha valaki tenni akar a közösségért, azt szeretettel várják a polgárır szervezetekben vagy akár 
a rendırség kötelékében. A kormány korábbi szándéka, miszerint szigorodtak a büntetési 
tételek, a kisebb bőncselekmények esetében egy jó irányt jelez. Az elıterjesztés elfogadását 
javasolja. 
 
Dr. Fekete Csaba  
Nyitottak a véleményekre és a kritikákra. A beszámolóban szereplı számokkal tendenciákat 
kívántak jelezni. A felderítések száma növekedett, ezért van a növekedés, és egyben komoly 
munkavégzés. A választás évében mindig érzékenyebben reagálnak az eseményekre a 
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polgárok. Sok ember a gazdasági válság hatására eladja ingatlanát és kisebbet vásárol, 
kiköltözik olyan helyekre, ahol nincsenek meg azok az önvédelmi-vagyonvédelmi eszközök, 
melyek a korábbi lakóhelyén megvoltak. Ez a tendencia figyelem felhívás számukra is, 
mellyel számolniuk kell a jövıben és ebben kérik az önkormányzatok segítségét. A személyi 
létszám növekedett az elmúlt évben és a körzeti megbízottak számát is növelni fogják, 
azonban nehézséget jelent számukra, hogy nem mindenhol tudnak megfelelı iroda 
helyiségeket kialakítani. Ez lassítja a folyamatot. Szervezett bőnözés nincs a megyében és a 
kábítószerrel kapcsolatos felderítések száma is elsı az országban. A prevenciót nagyon 
fontosnak tartja, hogy az emberek önmaguk megakadályozzák, hogy bőncselekmények 
áldozataivá váljanak. Románia csatlakozása után a határ rendész állomány itt marad a 
megyében és itt fog tovább szolgálatot teljesíteni. Arra törekednek, hogy a folyamatban lévı 
ügyeket mielıbb lezárják, ez az idıszak évrıl évre rövidül. A hajdúnánási kapitányság 
felújítását mielıbb szeretnék megoldani, bízik benne, hogy az év második felében erre sor 
kerülhet. Bízik abban, hogy az elkövetkezı évben tovább tudják javítani a megye 
statisztikáját, megköszöni a rendırség munkájához nyújtott segítséget és kéri, hogy fogadják 
el a beszámolót. 
 
Dr. Dobozi József 
Az országos rendır-fıkapitányság véleménye szerint a megyei fıkapitányság megfelelı 
munkát végzett. Az elmúlt év különösen nehéz volt számukra nemcsak a választás, hanem a 
bekövetkezett természeti katasztrófák miatt is, amelyben nagy létszámban részt vettek. A 
közbiztonság társadalmi probléma és a hozzászólásokból kiderült számára, hogy annak 
jobbításáért többen tenni is kívánnak. Kíváncsian várja az újító kezdeményezést, mely szerint 
elkészül a megyei bőnmegelızési koncepció. Megerısíti, hogy Románia schengeni 
csatlakozásával az itt lévı állomány továbbra is itt fog szolgálatot teljesíteni. Megköszöni az 
eddig nyújtott támogatást, kéri a beszámoló elfogadását. 
 
Csige Tamás 
Javasolja, hogy a határozati javaslatban fejezzék ki köszönetüket a rendırség számára.  
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez további hozzászólás, javaslat nincs. Az elhangzott 
javaslatot támogatja. 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar megye közbiztonságának helyzetérıl, valamint 
határırizeti rendjérıl szóló 2010. évi beszámoló elfogadására vonatkozó kiegészített 
határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.03.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25.10:44  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 79.17 76.00 
Nem 5 20.83 20.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
52/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a rendırségrıl szóló módosított  
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) és (7) bekezdésében foglaltak alapján Hajdú-Bihar megye 
közbiztonságának helyzetérıl, valamint határırizeti rendjérıl szóló 2010. évi beszámolót 
elfogadja. 
 
A közgyőlés köszönetét fejezi ki a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság és szervei 
vezetıi és személyi állományának a 2010. évben végzett munkájukért. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a megyei rendırfıkapitányt a közgyőlés döntésérıl 
tájékoztassa. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 8. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a megyei önkormányzat részvételével a Hajdú-Bihar megyei 
közbiztonsági koncepció elkészítésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.03.25/1/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 10:45  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
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53/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a megyei önkormányzat 
részvételével a Hajdú-Bihar megyei közbiztonsági koncepció elkészítésében. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a koncepció elkészítése érdekében szükséges egyeztetések 
lefolytatásával. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 30. 
 
 
 
 

2. napirendi pont 

„Elıterjesztés költségvetést érintı döntésekre” 
 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kövér Mónika 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja.  
 
 

Hozzászólások 

 
 
Csige Tamás 
Javasolják, hogy a pénzintézetek körét bıvítsék, hogy minél jobb ajánlatot kaphasson a 
megyei önkormányzat. 
 
Bodó Sándor 
Céljuk hogy a kötvény kibocsátásából származó bevételük minél kedvezıbb legyen. Az 
elmúlt három évben a kötvény hozam 700-800 M Ft között volt. Javasolja, hogy az 
elıterjesztésben foglaltak szerint döntsenek a kérdésben. Az elhangzott módosító javaslatot 
nem támogatja. Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
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Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint több pénzintézettıl kérjenek 
ajánlatot. 
 
Száma: 11.03.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elutasítva 
Minısített szavazás 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 12.50 12.00 
Nem 21 87.50 84.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
A közgyőlés a javaslatot nem fogadja el. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-
tervezetet. 
 
 
Száma: 11.03.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25 11:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 21 87.50 84.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 3 12.50 12.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
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Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

5/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete 
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló  
4/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló  
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közgyőlés Gazdasági 
Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérését követıen a 4/2011. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja: 
 
 

1. § 
 
A Rendelet 8. § (2) bekezdése a következık szerint módosul: 
 
„(2) A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy – a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett – 

az költségvetési elszámolási számlán lévı ideiglenesen szabad pénzeszközöket 
pénzintézetnél betétként elhelyezze, állampapírokba, és fedezett opciós devizaügyleteket 

tartalmazó betéti konstrukciókba fektesse be. Az állami hozzájárulások számlán lévı 
pénzeszközök betétként nem köthetık le. A közgyőlés felhatalmazza továbbá elnökét, 
hogy a pénzintézet által értékpapírszámlán kezelt beruházási, felújítási forrás növelésérıl, 
csökkentésérıl – figyelembe véve a közgyőlés döntéseit, rendeleteit, az önkormányzat 
ütemtervét – intézkedjen.” 

 
 

2. § 
 
A Rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. 
 
 
Debrecen, 2011. március 25. 
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán s. k. Bodó Sándor s. k. 
megyei fıjegyzı a megyei közgyőlés elnöke 
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Szavazásra teszi fel a CIB Bank Zrt-vel megkötött „Keretszerzıdés devizára, kamatra és 
ezek származékaira” elnevezéső szerzıdés módosítására vonatkozó, felhatalmazást 
tartalmazó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
 
54/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza elnökét a CIB 
Bank Zrt-vel a 4/2008. (II. 1.) MÖK határozat alapján megkötött „Keretszerzıdés devizára, 

kamatra és ezek származékaira” elnevezéső szerzıdés módosítására és az ehhez kapcsolódó 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a Raiffeisen Bank Zrt-vel megkötött „Keretszerzıdés tızsdei és 
tızsdén kívüli azonnali és származtatott, valamint strukturált betéti ügyletek kötésére” 
elnevezéső szerzıdés módosítására vonatkozó, felhatalmazást tartalmazó határozati 
javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
55/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza elnökét a 
Raiffeisen Bank Zrt-vel a 64/2010. (III. 26.) MÖK határozat alapján megkötött 
„Keretszerzıdés tızsdei és tızsdén kívüli azonnali és származtatott, valamint strukturált betéti 

ügyletek kötésére” elnevezéső szerzıdés módosítására és az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel „Tızsdén kívüli 
egzotikus deviza opciós bizományosi adásvételi keretszerzıdés, nettósítási és 
pozíciólezáró nettósítási megállapodás” elnevezéső szerzıdés aláírására vonatkozó, 
felhatalmazást tartalmazó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
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56/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján – a 65/2010. (III. 26.) MÖK 
határozatában nevesített szerzıdéseket kiegészítve – felhatalmazza elnökét a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel „Tızsdén kívüli egzotikus deviza opciós bizományosi 

adásvételi keretszerzıdés, nettósítási és pozíciólezáró nettósítási megállapodás” elnevezéső 
szerzıdés aláírására valamint az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
 
 
Szavazásra teszi fel az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél kötvény kibocsátásból származó 
ideiglenesen szabad pénzeszközök betéti konstrukcióba történı befektetésére, valamint 
az ehhez szükséges szerzıdés aláírására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:14  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
57/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a „Hajdú-
Bihar 2028” kötvény kibocsátásból származó ideiglenesen szabad pénzeszközöket a 
közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat számára fedezett opciós devizaügyleteket 
tartalmazó betéti konstrukcióba fektesse be.  
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az OTP Bank Nyrt. pénzintézetnél megvalósuló 
befektetéshez szükséges szerzıdések aláírására, valamint az ezekhez kapcsolódó 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
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Szavazásra teszi fel az Erste Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél kötvény kibocsátásból 
származó ideiglenesen szabad pénzeszközök betéti konstrukcióba történı befektetésére 
vonatkozó, felhatalmazást tartalmazó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
58/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a „Hajdú-
Bihar 2028” kötvény kibocsátásból származó ideiglenesen szabad pénzeszközöket a 
közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat számára fedezett opciós devizaügyleteket 
tartalmazó betéti konstrukcióba fektesse be.  
A közgyőlés felhatalmazza elnökét az Erste Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél megvalósuló 
befektetéshez szükséges szerzıdések aláírására, valamint az ezekhez kapcsolódó 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló, versenyeztetési 
eljárás kiírására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/2/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:15  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
59/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. LXV. törvény 92/A-92/B. §-ban foglaltak alapján az önkormányzatnál 
könyvvizsgálói feladatok ellátására a vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások 
rendjérıl szóló módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 1/B) melléklelete szerint 
versenyeztetési eljárást ír ki a következı feltétellel: 
− a megbízás idıtartama: 1 év határozott idı, további 1 évi megbízás lehetıségének 

kikötésével. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó eljárás 
lefolytatására és a beérkezett ajánlatok közgyőlés elé terjesztésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
 
 
 

3. napirendi pont 

„Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alapításában mőködı szociális 
intézmények 2011. évi intézményi térítési díjának megállapítására” 

 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a NKft-k felügyelı bizottságai az intézményi térítési díjak 
megállapítására vonatkozó határozati javaslatokat támogatják. Az ellátottak sok esetben nem 
fizetik meg az intézményi térítési díjat, hanem személyi térítési díjat fizetnek, ami kevesebb 
és ezt az önkormányzatnak kell kiegészítenie. Az ellátottak két harmada a kedvezményesebb 
díjat fizeti és csak az egyharmada tudja az intézményi térítési díjat megfizetni. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja.  
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Kövér Mónika 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a Bihari Szociális Szolgáltató NKft.-nél az intézményi térítési díj 
megállapítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
60/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a gazdasági 
társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése alapján a Bihari 
Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. által nyújtott szociális szakellátások intézményi térítési 
díjait és az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri hozzájárulás mértékét 
2011. április 1. napjától a következık szerint állapítja meg: 
 
 

2010. évi 
önköltség 

2011. évi 
normatíva 

Az önköltség és a 
normatíva 

különbözete 

2011. április 1. 
napjától megállapított 
intézményi térítési díj 

A gazdasági társaság 
megnevezése 

Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap/fı 
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Szakosított Ellátást Végzı Központ, Derecske 
a./ pszichiátriai betegek otthona 
(Szt. 71. §) 

139 575  59 221  80 354  80 250  2 675  

b./ pszichiátriai betegek 
rehabilitációs intézménye  
(Szt. 73. §) 

139 575 59 221  80 354 80 250 2 675  

c./ fogyatékos személyek otthona  
(Szt. 69-70. §) 

139 575 59 221  80 354 80 250 2 675  

d./ fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye (Szt. 74. §) 

139 575 59 221  80 354 80 250 2 675  
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2010. évi 
önköltség 

2011. évi 
normatíva 

Az önköltség és a 
normatíva 

különbözete 

2011. április 1. 
napjától megállapított 
intézményi térítési díj 

A gazdasági társaság 
megnevezése 

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

104 865  52 971  51 894  51 750  1 725  

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

104 865  59 221  45 644  45 600  1 520  

c./ demens betegek részlege 104 865  59 221  45 644  45 600  1 520  

Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, 
Báránd 
a./ Báránd – szenvedélybetegek 
otthona (Szt. 71/A. §) 

114 541  59 221 55 320  55 200  1 840  

b./ Báránd-szenvedélybetegek 
átmeneti otthona (Szt. 83/B. §) 

114 541 52 971 61 570  61 500  2 050  

c./ Hosszúhát – pszichiátriai 
betegek otthona (Szt. 71. §) 

114 541 59 221 55 320 55 200 1 840  

d./ Hosszúhát – fogyatékos 
személyek otthona (Szt. 69-70. §) 

114 541 59 221 55 320 55 200 1 840 

e./ Hosszúhát - pszichiátriai 
betegek átmeneti otthona (Szt. 
83/A. §) 

114 541 52 971 61 570 61 500 2 050  

Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Fogyatékosok Otthona, Komádi 
a./ fogyatékos személyek otthona 
(Szt. 69-70. §) 

122 223  59 221 63 002  63 000  2 100  

b./ fogyatékos személyek ápoló-
gondozó célú lakóotthona  
(Szt. 85/A. §) 

122 223 59 221 63 002  63 000  2 100  

 
Az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri hozzájárulás mértéke: 
 

A gazdasági társaság 
megnevezése 

2011. évi egyszeri 
hozzájárulás összege, Ft/fı 

Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Szakosított Ellátást 
végzı Központ, Derecske emelt szintő részleg 
  
- kétágyas lakószoba 
 

1 500 000  

 
A közgyőlés a 12/2010. (II. 12.) MÖK határozatát 2011. március 31. napjával hatályon kívül 
helyezi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Prek Sándorné, ügyvezetı 
Határidı:    2011. március 31. 
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Szavazásra teszi fel a Hajdúsági Szociális Szolgáltató NKft.-nél  intézményi térítési díj 
megállapítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.03.25/3/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
61/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a gazdasági 
társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése alapján a 
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. által nyújtott szociális szakellátások 
intézményi térítési díjait és az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri 
hozzájárulás mértékét 2011. április 1. napjától a következık szerint állapítja meg: 
 
 

2010. évi 
önköltség 

2011. évi 
normatíva 

Az önköltség és a 
normatíva 

különbözete 

2011. április 1. 
napjától megállapított 
intézményi térítési díj 

A gazdasági társaság 
megnevezése 

Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap/fı 
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 
a./ idısek otthona  
(Szt. 68-68/B. §.) 

127 732  52 971  74 761 74 700 2 490 

b./ demens betegek részlege 127 732  59 221  68 511 68 400 2 280  
c./ pszichiátriai betegek otthona 
(Szt. 71. §) 

127 732  59 221  68 511 68 400 2 280  

d./ fogyatékos személyek otthona 
(Szt. 69-70. §) 

127 732  59 221  68 511 68 400 2 280  

e./ pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthona 
(Szt. 85/A. §.) 

127 732  59 221  68 511 68 400 2 280  

f./pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, lakhatási önköltség:21 300 Ft/hó/fı 710 Ft/nap/fı 
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2010. évi 
önköltség 

2011. évi 
normatíva 

Az önköltség és a 
normatíva 

különbözete 

2011. április 1. 
napjától megállapított 
intézményi térítési díj 

A gazdasági társaság 
megnevezése 

Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/hó/fı Ft/nap/fı 
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyíradonyi Ápolási Otthon 
a./ pszichiátriai betegek otthona  
(Szt. 71. §) 

123 932  59 221  64 711 64 650 2 155 

b./ emelt szintő ellátás 123 932  59 221  64 711 64 650 2 155 

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon 
a./ idısek otthona  
(Szt. 68-68/B. §.) 

123 703  52 971  70 732 70 650 2 355 

b./ demens betegek részlege 123 703  59 221  64 482 64 350 2 145 

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon 
a./ idısek otthona  
(Szt. 68-68/B. §.)  

123 448  52 971  70 477 70 350 2 345 

b./ fogyatékos személyek otthona  
(Szt. 69-70. §) 

123 448 59 221  64 227 64 200 2 140 

c./ fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye  
(Szt. 74. §) 

123 448  59 221 64 227 64 200 2 140 

 
Az emelt szintő ellátás igénybevétele után fizetendı egyszeri hozzájárulás mértéke: 
 

A gazdasági társaság 
megnevezése 

2010. évi egyszeri 
hozzájárulás összege, Ft/fı 

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Nyíradonyi Ápolási Otthon  
emelt szintő részleg 
 
- egyágyas lakószoba 
 

 
1 750 000  

 
- kétágyas lakószoba 
 

 
1 200 000  

 
A közgyőlés a 13/2010. (II. 12.) MÖK határozatát 2011. március 31. napjával hatályon kívül 
helyezi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Verdó György, ügyvezetı 
Határidı:    2011. március 31. 
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4. napirendi pont 

„Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálatára” 

 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról 
szóló elıterjesztést a Megye-Város Egyeztetı Bizottság elfogadta. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemény 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Sajnálatosnak tartják, hogy nem 
minden település küldte vissza az adatokat. 
 
Bodó Sándor 
A késıbbiekben egyszerősíteni fogják az adatbekérı lapokat. Megállapítja, hogy az 
elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési 
koncepciója felülvizsgálata tervezetének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/4/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
62/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 299/2003. (XII. 19.) MÖH határozatával elfogadott szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata tervezetét a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a koncepció véleményeztetésérıl gondoskodjon, majd azok 
ismeretében tegyen javaslatot a koncepció felülvizsgálatának elfogadására.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. május 30. - a véleményezési eljárás lefolytatása 
 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 

5. napirendi pont 

„Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági 
jelentésének elfogadására, 2010. évi mérlegének megállapítására, megszüntetéséhez 

kapcsolódó döntésekre” 
 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztésnek a közalapítvány megszüntetésére 
vonatkozó része késıbb került megküldésre. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kövér Mónika 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Csige Tamás 
A Megye-Város Egyeztetı Bizottság ülésén is felvetette, hogy az utód alapítvány alapító 
okiratában jelenjen meg, hogy a megye egész lakosságára kiterjedve végzi tevékenységét. 
 
Bodó Sándor 
Az elhangzott javaslat a kiosztásra került anyaghoz kapcsolódik. A határozati javaslatban 
szerepel, hogy a megyében az önkormányzatok által fenntartott intézmények számára is 
legyen lehetıség a pályázati forrásokból részesülni. Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez 
hozzászólás, javaslat nincs. 
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Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadására, és a 2010. évi közhasznúsági 
jelentésének tudomásulvételére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
63/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló  
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésének e) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány 2010. évi tevékenységérıl szóló - a határozat 
mellékletét képezı - beszámolóját elfogadja. 
 
2. A közgyőlés a közalapítvány - határozat mellékletét képezı - 2010. évi közhasznúsági 
jelentését és a 2010. évi beszámolóját 4 291 E Ft eszköz- és forrásoldallal, és -8 607 E Ft 
eredménnyel az alapító okirat V. fejezet 6. pontja alapján tudomásul veszi. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a határozatról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát, valamint a közalapítvány kuratóriumának elnökét. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. március 31. 
 
 
A határozat melléklete a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány megszőntetésére 
vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/5/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 11:36  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
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Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
64/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján – a törvény  
1. § (5) bekezdésére figyelemmel - egyetért a következıkkel: 
− a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány megszőntetését követıen fennmaradó 

készpénzvagyon a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány részére kerül átadásra, azzal, 
hogy azt a közalapítvány nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési 
célokra fordítja, és ezt a forrást elérhetıvé teszi a megyei települési önkormányzatok által 
fenntartott intézmények számára, 

− a készpénzvagyon értéke a 2011. március 11-én kelt bankszámla-kivonat alapján 
3 769 810 Ft, mely az átadást megelızıen csökkentésre kerül a személyi jellegő és a 
hatályban lévı megbízási szerzıdések teljesítésébıl adódó kiadásokkal, a könyvelési 
díjjal, valamint a megszüntetéssel járó egyéb költségekkel, 

− a közalapítvány tulajdonában lévı, a 2010. évi mérleg adatai alapján 0 Ft értékő 
ingóságok átadásra kerülnek a Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány részére. 

 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 223/2010. (X. 10.) MÖK határozatot a 
következık szerint módosítja: 
− a közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjainak 

megbízását 2011. január 1. napjától – az alapító okiratban meghatározott 4 éves 
idıtartamra – megújítja, 

− a közgyőlés a közalapítvány Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnál történı megszüntetését 
2011. április 30. napjával kezdeményezi. 

 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a közalapítvány megszüntetéséhez kapcsolódó 
dokumentumok aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 30. 
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6. napirendi pont 

„Elıterjesztés a megyei közoktatási fejlesztési tervre épített szakvélemények kiadására” 
 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztéshez készült, Bocskaikert Község 
Önkormányzatára vonatkozó kiegészítés az ülés elıtt kiosztásra került.  
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemények 
 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
 

Hozzászólások 

 
 
Rigán István 
A költséghatékonyabb mőködés fontos szakmai szempont lehet, ha a fenntartó gazdasági 
potenciálját vesszük figyelembe. Azonban ezeket az intézményeket csupán bevétel-kiadás 
oldaláról nem lehet megközelíteni. Az intézményekben több száz tanuló tanul, felmerül a 
kérdés, a tanulók érdekeit szolgálja-e az az intézkedés, ha idegen környezetben kell 
tanulmányaikat folytatniuk. Nem szól azon pedagógusok jövıjérıl sem az elıterjesztés, 
akiknek megszőnik a munkahelyük. Felmerül a kérdés, visszaforgatják-e az intézményekbe az 
így felszabadult forrásokat. A gyermekek jövıjét kell szolgálniuk és az nem a rombolásról, a 
munkahelyek megszüntetésérıl kell szóljon. Az oktatás hosszú távú befektetés, mely lassan 
hozza meg eredményét és mindnyájuk jövıjét szolgálja. 
 
Csige Tamás 
Az elmúlt évek során a szakértı egymásnak ellentmondó véleményeket adott, olyan 
fejlesztéseket vizionál, melyekre jelenleg nincs meg a fedezet. Nem igaz az az állítás, 
miszerint nem származik hátránya a szülıknek és gyermekeknek az átszervezésbıl. Javasolja, 
hogy Hajdúnánás vonatkozásában késıbb hozzanak döntést ebben a kérdésben az 
ellentmondó vélemények miatt.  
 
Ménes Andrea 
Pedagógus és iskolavezetı volt, így átérzi a helyzetet. Az iskola egy település legkedvesebb 
intézménye, mivel a jövı nemzedékérıl gondoskodik. Ellentétes szakvéleményrıl nincs szó. 
Az összevonás nem törvényellenes, nem bírálhatják felül képviselıként sem egy település 
szándékát. Az érintett település vezetıinek kell az ott lakókkal egyeztetnie ebben a kérdésben, 
nem a szomszéd településen élı embernek.  
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Muraközi István 
Általánosságokban nem lehet beszélni egy ilyen döntésnél, minden eset egyedi és annak 
megfelelıen kell eljárni. Nem tartja indokoltnak, hogy egy másik település kérését felül 
bírálják. Az önkormányzatok pénzügyi kényszerben vannak, nincs sajnos szakmai érv 
amellett, hogy más döntést hozzanak, hiszen az érintett intézmények kihasználtsága nem teljes 
körő. 
 
Csige Tamás 
A kérdés az, hogy szabad-e úgy döntést hozni, hogy Hajdúnánás polgármestere nem egyeztet 
a közösen fenntartott intézmény esetében az érintett másik település vezetıjével. Az 
átszervezés hátrányosan érinti a szülıket és a gyerekeket is és nem azt mondta, hogy ellenzi a 
döntést, hanem azt kérte, hogy halasszák el a döntést. 
 
Buczkó József 
Csige Tamás nem kellıen tájékozott ebben a kérdésben. Mint Hajdúnánás település 
képviselıje elmondhatja, hogy a szakértıi vélemény alapján a település képviselı testülete 
alaposan áttanulmányozta a kérdést, nincs szó az intézmények különválasztásáról, hanem 
profil tisztítástól van szó, a párhuzamosságok megszüntetésérıl, melyrıl a közgyőlés nyugodt 
szívvel dönthet. A településen a lakossággal is több fórum keretében megtörténtek a 
szükséges egyeztetések. Tudomása szerint Szólláth Tibor nyitott a párbeszédre, amennyiben 
Csige Tamás képviselı kezdeményezi azt. 
 
Bodó Sándor 
Megértik a gyerekek miatti aggódást, de ha a kollégium kihasználtságát nézik, akkor 
mindenképpen szükséges meghozni a nem népszerő döntéseket is. Úgy gondolja ebben a 
kérdésben a közgyőlésnek nincs kompetenciája, ez az adott település döntése. Az 
elıterjesztésben foglaltak nem ütköznek a megyei fejlesztési tervvel, így nem látja akadályát 
annak, hogy a közgyőlés ezt elfogadja.  
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, további javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint a Hajdúnánás által benyújtott 
tervre vonatkozó döntést a közgyőlés a következı ülésén hozza meg. 
 
 
Száma: 11.03.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elutasítva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 3 12.50 12.00 
Nem 16 66.67 64.00 
Tartózkodik 5 20.83 20.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
A közgyőlés a javaslatot nem fogadja el. 
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Szavazásra teszi fel Hajdúnánás Város Önkormányzatának közoktatási intézmények 
átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl szakvélemény kiadására 
vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 16 66.67 64.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 8 33.33 32.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
65/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Hajdúnánás 
Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában mőködı közoktatási 
intézmények átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki:  
 
• Az Önkormányzat a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 

Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatot, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános és Mővészeti Iskolát, valamint a Barcsa János Általános Iskolát 2011. augusztus 
1. napjával jogutóddal kívánja megszüntetni azzal, hogy az intézmények feladatainak 
ellátására jogutód intézményként a Bocskai István Általános Iskolát kívánja megbízni. A 
közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
alapján a fenntartó tervezett intézkedése szakmai szempontból végrehajtható, a jogutód 
intézmény megfelelı színvonalon mőködtethetı. Az átszervezés nem jár a gyerekeknek, a 
szülıknek aránytalan teherrel.  

• Az Önkormányzat a Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz. alatti ingatlant legkorábban a 
2012/2013. tanévtıl óvodai és általános iskolai feladatellátásra kívánja hasznosítani oly 
módon, hogy a Hajdúnánási Óvoda Perczel u. 12. sz., valamint Attila u. 26. sz. alatti 
telephelyeit megszüntetve a feladatellátás helyét át kívánja tenni Hajdúnánás, Magyar u. 
104. sz. alatti épületbe. A közoktatási szakértıi vélemény alapján az átszervezést követıen 
a fenntartó továbbra is megfelelı színvonalon gondoskodik az ellátásban részesülıkrıl. 

• Az Önkormányzat a Magyar u. 104. sz. alatti ingatlant – óvodai és általános iskolai 
feladatellátásra történı hasznosítás céljából – fel kívánja újítani, át kívánja alakítani, ezért 
az ingatlant – átmenetileg – várhatóan a 2011/2012. tanévben nem kívánja oktatási 
feladatok ellátására használni. A Magyar u. 104. sz. alatti épületben lévı tanulócsoportok 
az épület felújításának befejezéséig Hajdúnánás, Baross u. 11/a sz. alatti épületbe 
kerülnének elhelyezésre. A közoktatási szakértıi vélemény alapján a tervezett átszervezési 
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eljárás a jogszabályoknak megfelel, az ellátottaknak és a szüleiknek nem okoz a 
közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott aránytalan terhet. 

• Az Önkormányzat a Köztársaság tér 4. sz. alatt lévı kollégiumot a 2011/2012. tanévtıl át 
kívánja helyezni Hajdúnánás, Baross u. 11/a. számú ingatlan emeleti részébe. A 
közoktatási szakértıi vélemény alapján a kollégiumi átszervezési terv pedagógiai 
szempontból megalapozott, a jogszabályi elıírásoknak megfelel, az önkormányzat a 
kollégium átszervezését érintı döntésének elıkészítésekor, az intézkedések tervezésekor a 
közoktatási törvény 4. § (15) bekezdésében foglaltak szerint a tanulók mindenek felett álló 
érdekét veszi figyelembe. Az Önkormányzat változatlan szakmai feltételekkel továbbra is 
megfelelı színvonalon gondoskodik a kollégiumi ellátást igénybevevı tanulókról. 

• A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, 
Kollégiumban a 2011/2012. tanévtıl az általános iskolai feladatok ellátásának 
megszüntetését tervezi, ezen feladatellátás - az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos 
sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatása – a Bocskai István Általános Iskola 
szervezeti keretein belül valósulna meg. A közoktatási szakértıi vélemény szerint a 
tervezett intézkedés a feladatellátás sérelme nélkül költséghatékonyabb mőködést biztosít, 
az érintett intézményhasználókra, tanulókra, családokra nem hárul több teher, kötöttség 
vagy költségtérítést igénylı szolgáltatás. 

• Az Önkormányzat 2011/2012. tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot a szakfeladatok 
bıvítésével, illetve az alapfokú mővészetoktatási feladatokat a Bocskai István Általános 
Iskola feladatellátásán belül az iskola tagintézményeiként kívánja megszervezni, míg az 
általános iskolai oktatást intézményegységek útján kívánja ellátni. A közoktatási szakértı 
véleménye szerint a tanulók továbbra is minden segítséget megkapnak képességük, 
tehetségük kibontakozásához, személyiségük fejlesztéséhez, ismeretük korszerősítéséhez. 
Az átszervezés költséghatékonyabb mőködést, áttekinthetıbb szakmai munkát biztosít. Az 
átszervezés nem jár a gyerekeknek, a szülıknek aránytalan teherrel, nem sérül a gyerekek 
mindenek felett álló érdeke. 

• Az Önkormányzat a Hajdúnánási Óvoda Hunyadi u. 107. sz. alatt lévı tagóvodája 
épületének kiváltása céljából az Iskola u. 10. sz. alatti ingatlant óvodai feladatellátás 
céljára 2011. július 1. napjától használatba kívánja adni a Hajdúnánási Református 
Egyházközségnek. A közoktatási szakértıi vélemény szerint az óvodai feladatellátás 
területén jelentıs költségmegtakarítás érhetı el, az átszervezést követıen 
költséghatékonyabb, gazdaságosabb közoktatási feladatellátás várható. A szülık 
nyilatkoztatásával, az eljárásrend betartásával elérhetı, hogy a szülı szabadon döntsön 
gyermeke további óvodáztatásáról oly módon, hogy a szolgáltatás továbbra is megfelelı 
színvonalon lesz biztosítva gyermeke számára. A változtatás a gyermeknek és szüleiknek 
nem jelent aránytalan terhet. 

• Az Önkormányzat a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és 
Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézmény tagintézményi jellegét 2011. 
augusztus 1. napjától meg kívánja szüntetni és a tagintézményben folytatott 
szakközépiskolai, szakiskolai oktatást, szakképzést és a sajátos nevelési igényő tanulók 9-
10. évfolyamának nevelését-oktatását intézményegységei által kívánja ellátni. A fenti 
javaslat a feladatellátás sérelme nélkül költséghatékonyabb mőködést biztosít. A 
Hajdúnánási Önkormányzat a feladatellátást továbbra is megfelelı színvonalon kívánja 
megvalósítani. Az átszervezés által nem hárul több teher a tanulókra és a szülıkre. 

• Az Önkormányzat fenntartásában mőködı tagóvodákban a néptánc és társastánc, 
képzımővészet és zenemővészet területeken óvodai elıkészítı csoportok indítását tervezi, 
az általános iskolák 1-4. évfolyamain néptánc oktatását kívánja bevezetni, illetve a 
színmővészeti és képzımővészeti oktatást bıvíteni. A közoktatási szakértıi vélemény 
szerint a tervezett intézkedés által gazdagodik a gyermek fejlıdését szolgáló tevékenységi 
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lehetıségek köre, javul a szakmai szolgáltatás színvonala. Az átszervezés gazdaságossági 
és szakmai szempontból is pozitív változást jelent a szolgáltatást igénybe vevı gyermekek 
és szülık számára. A változtatás a jogszabályi elıírásoknak megfelel, a közoktatási 
feladatellátás megfelelı színvonalon továbbra is biztosított, a tervezett intézkedések a 
gyermekek és szüleik számára nem jelentenek aránytalan terhet. 

 
 
Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedései összhangban vannak a megyei 
közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 4. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel Zsáka Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában mőködı 
Kastélykerti Óvoda, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, valamint a Nagyközségi 
Mővelıdési Ház és Könyvtár összevonásával, általános mővelıdési központtá 
alakításával kapcsolatos tervezett fenntartói intézkedésérıl szakvélemény kiadására 
vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:03  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 79.17 76.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 20.83 20.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
66/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Zsáka 
Nagyközség Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában mőködı 
Kastélykerti Óvoda, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, valamint a Nagyközségi Mővelıdési 
Ház és Könyvtár összevonásával, általános mővelıdési központtá alakításával kapcsolatos 
tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı szakvéleményt alakítja ki:  
 



 32 

• A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján az Önkormányzat a közoktatási törvény 33. § (1) bekezdés c) pontjában 
elıírtak szerint általános mővelıdési központot kíván létrehozni (továbbiakban: ÁMK).  
Az ÁMK szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében 
mőködik, melyen belül nem közoktatási tevékenységet is elláthat, így a kulturális, 
mővészeti, közmővelıdési, sportfeladatok továbbra is megfelelı színvonalon 
biztosíthatók.  

 
• Az átszervezés következtében az érintett intézményhasználókra, tanulókra és családokra 

nem hárul több teher, kötöttség vagy költségtérítést igénylı szolgáltatás. 
Az Önkormányzat továbbra is megfelelı színvonalon, a bevezetett és felmenı rendszerben 
mőködtetett alapfeladatok folytonosságáról gondoskodva kívánja az átszervezést 
megvalósítani. 

 
Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedése összhangban van a megyei 
közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 4. 

 
 
 
Szavazásra teszi fel Berettyóújfalu Város Önkormányzatának fenntartásában mőködı 
közoktatási intézmények átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl 
szakvélemény kiadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 79.17 76.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 20.83 20.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
67/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Berettyóújfalu Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában 
mőködı egyes közoktatási intézmények átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói 
intézkedéseirıl a következı szakvéleményt alakítja ki:  
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• Az Önkormányzat a fenntartásában mőködı Eötvös József Szakképzı Iskola és Speciális 

Szakiskola, valamint a Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium egy 
intézménnyé történı összevonását tervezi a 2011/2012. tanévtıl kezdıdıen. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény alapján a tervezett fenntartói intézkedés végrehajtása esetén az oktatás a 
korábbinál jobb szakmai színvonalon és hatékonyabban végezhetı, a tanulókra, a szülıkre 
aránytalan teher nem hárul. 

 
• Az Önkormányzat a fenntartásában mőködı Arany János Gimnázium, Egészségügyi 

Szakképzı, Közgazdasági Szakközépiskola és Szabó Pál Kollégium elnevezéső nevelési-
oktatási intézmény Szabó Pál Kollégium intézményegység mőködésének 2011. 
szeptember 1-jétıl történı megszüntetését tervezi. 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a kollégiumi intézményegység megszüntetésével a tanulók kollégiumi 
elhelyezését a Bessenyei György Szakközépiskola és Arany János Kollégium kollégiumi 
intézményegysége tudja biztosítani, amely épület teljes körően felújított, a kollégiumi 
feladatellátás jó színvonalon ellátható, a tanulókra, szülıkre aránytalan teher nem hárul.  

 
Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedései összhangban vannak a megyei 
közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 4. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel Bocskaikert Község Önkormányzatának fenntartásában mőködı 
közoktatási intézmény átszervezésével összefüggı tervezett fenntartói intézkedésérıl 
szakvélemény kiadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/6/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:04  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 79.17 76.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 5 20.83 20.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
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68/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló  
1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Bocskaikert 
Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában mőködı Németh 
László Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda elnevezéső többcélú 
közoktatási intézmény óvodai tagintézményének a 2011/2012. tanévtıl önálló közoktatási 
intézménnyé történı alakításával kapcsolatos tervezett fenntartói intézkedésérıl a következı 
szakvéleményt alakítja ki:  
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített közoktatási szakértıi vélemény 
alapján az Önkormányzat az óvodai kapacitás-kihasználás növelése érdekében kívánja 
önállóan mőködtetni az óvodai tagintézményt. Az önálló intézményként történı 
mőködtetéssel valamennyi, a településen élı óvodáskorú gyermek elhelyezése megvalósulhat. 
 
A tervezett intézkedés nem jár a szolgáltatások színvonalának csökkenésével, nem okoz 
aránytalan terhet a településen élı 3-7 éves gyermekek és szüleik számára. A fenntartói 
szándékot, az óvoda jobb kihasználtságát szolgálhatja az itt élı családok elvárásait követı, a 
modernizációs kihívásokra reagáló pedagógiai munka, az intézmény adottságainak 
hasznosítása.  
Az Önkormányzat a közoktatási szolgáltatásokat továbbra is megfelelı színvonalon tudja 
biztosítani. 
 
Mindezek alapján az Önkormányzat tervezett intézkedése összhangban van a megyei 
közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 4. 
 
 
 

7. napirendi pont 

„Elıterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulásra vonatkozó döntésre” 
 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemény 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
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Szavazásra teszi fel a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és 
mőködtetésére vonatkozó megállapodás módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.03.25/7/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:05  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
69/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. §-ai, valamint a Pálfi István 
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére vonatkozó megállapodás II. 5. 
b. pontjában foglaltak alapján egyetért a megállapodás II. 4. pontjának következık szerinti 
kiegészítésével: 
 
„A helyi önkormányzati választást követı évben a társulási megállapodást felmondani a 
naptári év elsı felének utolsó napjával is lehet. A kilépési szándékot a kilépni szándékozó 
önkormányzat képviselı-testületének minısített többséggel hozott határozatával megerısítve 
a tárgyév április hónap 30. napjáig kell bejelenteni a Társulásnak.” 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 5. 
 
 
 

8. napirendi pont 

„Elıterjesztés gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos döntésre” 
 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elıterjesztés késıbb került megküldésre. Már a 
költségvetési koncepció elkészítésekor felmerült, hogyan lehetne takarékosabban ellátni a 
feladatot. Mára ez megfogalmazódott és ezt az elképzelést tartalmazza az elıterjesztés. Az 
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ellátási szerzıdés megkötése által az ellátottakat semmilyen hátrány nem érheti. A határozati 
javaslat rögzíti, hogy a dolgozókat tovább kell foglalkoztatni, a feladatellátáshoz szükséges 
ingatlanokat és tárgyi eszközöket ingyenes használatba adják, az ingatlanok állagmegóvásáról 
gondoskodni kell, a megyei önkormányzat a nyertes pályázóval a feladat-ellátási szerzıdést 
legalább 5 éves idıtartamra köti meg. Ha sikerül egyházi partnert találni, az éves szinten 250 
M Ft megtakarítást jelenthet az önkormányzat számára. Most csak felhatalmazást tartalmaz az 
elıterjesztés, hogy a közbeszerzési eljárást megindíthassák.  
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság a mai napon tárgyalta ezt az elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol. 
Az egyházi fenntartású intézmények magasabb normatív támogatást kapnak, így a feladat 
ellátása könnyebb. Az itt elhelyezett gyerekek egészségesebb fejlıdésére az egyház biztosíték 
lehet. A gyerekek sorsa mellett felmerült, hogy mi lesz a dolgozókkal, de ıket nem érheti 
hátrány, további foglalkoztatásukat biztosítani kell a jogszabály szerint.   
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosításával összefüggı 
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.03.25/8/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:18  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
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70/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a kötelezı feladatai közé tartozó 
gyermekvédelmi szakellátási feladatok biztosítása tárgykörében az alábbi döntéseket hozza: 
 
1. Tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) 

pontja, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében foglaltakra, 
gyermekvédelmi szakellátási feladatainak biztosítására feladat-ellátási szerzıdést kíván 
kötni a határozat mellékletében szereplı szakellátási terjedelemre. 

 
2. A feladatellátó személyének kiválasztása érdekében – tekintettel a vonatkozó hatályos 

jogszabályi elıírásokra – közbeszerzési eljárást folytat le. 
 
3. Kinyilatkozza, hogy a közbeszerzési eljárás és az ellátási szerzıdés megkötése során a 

következı szempontok érvényesítését priorizálja: 
 

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

- a megyei önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat és tárgyi 
eszközöket ingyenes használatba adja, az ingatlanok állagmegóvásáról gondoskodik, 
azzal, hogy az ingatlanok rendeltetésszerő használatával összefüggı karbantartás a 
pályázó kötelezettsége, 

- a megyei önkormányzat a nyertes pályázóval a feladat-ellátási szerzıdést legalább 5 
éves idıtartamra köti meg, 

- a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülı gyermekek érdekeire figyelemmel, 
továbbá a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján biztosítsa a 
nyertes pályázó az otthont nyújtó ellátást, 

- az állami normatív támogatás összegén felül jelentkezı önkormányzati kiegészítés 
mértékének minimalizálása. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a közbeszerzési eljárás lefolytatására, majd az eljárást lezáró 
döntésre irányuló elıterjesztés közgyőlés elé terjesztésére.  
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 10., a közbeszerzési eljárás kiírására 
 

a 70/2011. (II. 11.) MÖK határozat melléklete 
Nevelıszülıi hálózat 
 

Település Család 
Engedélyezett 

férıhely 
Elhelyezett gyermek 

Polgár 16 50 43 
Görbeháza 1 1 1 
Tiszaújváros 1 6 6 
Folyás 1 2 0 
Hajdúnánás 16 51 47 
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Település Család 
Engedélyezett 

férıhely 
Elhelyezett gyermek 

Hajdúsámson 16 37 33 
Nyíracsád 22 61 61 
Nyírmártonfalva 1 2 2 
Vámospércs 2 4 4 
Nyírábrány 1 3 3 
Bagamér 1 1 1 
Újléta 1 2 1 
Nyíradony 3 10 10 
Összesen: 82 230 212 
 
 
Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok 
 

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

Ellátási formák 
Lakásotthonok Normál Speciális Különleges Utógondozói 

ellátás 
Utógondo-

zás 
Nyíracsád, Malom u. 8. 7 - 2 2 - 
Nyíracsád Zrínyi u. 6.  8 - 3 - - 
Téglás, Kossuth u. 42. 10 - - 2 1 
Debrecen-Józsa,  
Pitypang u. 7. 

6 1 1 2 - 

Debrecen, Békés u. 9.  7 1 1 3 1 
Debrecen, Kosárfonó u. 30. 8 1 1 1 - 
Téglás, Május 1. u. 2.  7 - - 3 1 
Nyíradony. Ifjúság u. 4. 7 - 4 - - 
Nyírmártonfalva, Deák 
Ferenc u. 8. 

5 - 1 1 - 

Összesen: 65 3 13 14 3 
 
Jelenleg 94 férıhelyen 97 gyermek nevelkedik  
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Hajdúsági Lakásotthonok 
 

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

Ellátási formák 
Lakásotthonok Normál Speciális Különleges Utógondozói 

ellátás 
Utógondo-

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

 
Jelenleg a 113 férıhelyen 116 gyermek nevelkedik. 
 
 
 
 

9. napirendi pont 

„Elıterjesztés alapító okirat módosítására” 
 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
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Bizottsági vélemények 

 
 
Tasi Sándor 
A Gazdasági Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának használatában 
lévı ingatlan (Debreceni Irodalmi Múzeum) a tulajdonos, Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának történı visszaadására vonatkozó határozati javaslatot.  
 
 
Száma: 11.03.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:20  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
71/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egyes állami vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. § (7) bekezdése 
alapján, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága önálló telephelyeként, illetve a Déri 
Múzeum szervezeti egységeként mőködtetett Debreceni Irodalmi Múzeum  
Debrecen, Borsos J. tér 1. szám alatti (hrsz.: 20182) épületet – figyelemmel arra, hogy 
közfeladatát 2011. január 31. napjától nem az ingatlanban látja el – az épület tulajdonosának, 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának visszaadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy döntésérıl Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
értesítse. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Lakner Lajos, igazgató 
Határidı:   2011. március 31. 
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Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
72/2011. (III. 25.) 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 Múzeumok Igazgatósága alapító okiratát 2011. február 1. napjától a 
következık szerint módosítja: 
 
Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 

IGAZGATÓSÁGA 
 

Székhelye: 4026 Debrecen, Déri tér 1. 
 

Szakmai besorolása: Megyei múzeum, a megyei szervezet irányító intézménye  
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 

Közgyőjteményi feladatok 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

910200 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 

Alaptevékenysége: 841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

910201 Múzeumi győjteményi tevékenység 
910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység  
910204  Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati 

tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

mőködtetése 
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910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
megóvása 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki 

tevékenység 
 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

Alapító neve, címe: Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata 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. 
 

A költségvetési szerv 
gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan mőködı, a költségvetési elıirányzatok feletti 
gazdálkodás szempontjából részjogkörő közintézmény. Egyes 
gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezésének rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés - a miniszter 
véleményének kikérésével- határozott idıre - 5 évre - bízza 
meg a vezetıi feladatok ellátásával. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 
 

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

Telephelyei: - Déri Múzeum 
Debrecen, Déri tér 1.  

 - Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 
Debrecen, Péterfia u. 28.  

 - Debrecen, Piac u. 54. 
 - Debrecen, Monti ezredes u. 7. 
 - Debreceni Irodalmi Múzeum 

Debrecen, Borsos J. tér 1. 
 - Bihari Múzeum 

Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. 
 - Semsey Andor Múzeum 

Balmazújváros, Debreceni u. 1. 
 - Bocskai István Muzeális Győjtemény 

Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. 
 - Karacs Ferenc Múzeum 

Püspökladány, Kossuth u. 28. 
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 - Hajdúsági Múzeum 
Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1. 

 - Zsellérház 
Tiszacsege, Óvoda u. 26.  

 - Bocskai Várkastély 
Nagykereki, Bocskai u. 4.  

 - Kölcsey Emlékház 
Álmosd, Kölcsey u. 11.  

 - Kovácsmőhely 
Álmosd, Rákóczi u. 2.  

 - Szőcs Sándor Emlékház 
Biharnagybajom, Petıfi S. u. 4.  

 - Káplár Miklós Győjtemény 
Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10. 

 - Népmővészeti Kiállítóhely 
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21.  

 - Szoboszlói Galéria 
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11. 

 - Múzeumi Raktár 
Debrecen, Füredi u. 17. fszt. 3-4.  

 - Múzeumi Raktár 
Debrecen, Múzeum u. 4. 

 - Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b. 
 - Debrecen, Miklós u. 50. 
 - Debrecen, Böszörményi u. 46-56. 
 - Régészeti Kutató- és Raktárbázis I. 

Polgár, Hısök u. 104. 
 - Régészeti Kutató- és Raktárbázis II. 

Debrecen, Biczó István kert 0584/146. hrsz.  
A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 

- Debrecen, Déri tér 1., hrsz.: 8315 - intézmény  
(A Magyar Állam tulajdona, Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) 

 - Debrecen, Péterfia u. 28., hrsz.: 7614 - intézmény  
 - Debrecen, Piac u. 54., hrsz.: 9710/1 - irodaház 
 - Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 – intézmény 
 - Debrecen, Borsos J. tér 1., hrsz.:20182- intézmény  

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

 - Berettyóújfalu, Kálvin tér 1., hrsz.: 3391 – intézmény 
(Berettyóújfalu Város Önkormányzatának tulajdona, 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati 
joggal rendelkezik.) 

 - Balmazújváros, Debreceni u. 1., hrsz.: 000791- 
intézmény 

 - Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12., hrsz.: 6089 – intézmény  
 - Püspökladány, Kossuth u. 28., hrsz.: 1555 – intézmény 

(Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdona, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati 
joggal rendelkezik.) 
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 - Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1., hrsz.: 3718 - 
intézmény 
(A Magyar Állam tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) 

 - Tiszacsege, Óvoda u. 26., hrsz.: 660 – intézmény 
(Tiszacsege Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

 - Nagykereki, Bocskai u. 4., hrsz.: 610/1 - intézmény 
(A Magyar Állam tulajdona, a Nagykereki 
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) 

 - Álmosd, Kölcsey u. 11., hrsz.:16 – intézmény 
(Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

 - Álmosd, Rákóczi u. 2., hrsz.: 695/2- intézmény 
(Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

 - Biharnagybajom, Petıfi S. u. 4., hrsz.: 885 - intézmény 
 - Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10., hrsz.: 2637 - 

intézmény 
(Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona, 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes 
használati joggal rendelkezik.) 

 - Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21., hrsz.: 6123- intézmény  
(Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona, 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati 
joggal rendelkezik.) 

 - Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11., hrsz.: 6088- intézmény 
(Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati 
joggal rendelkezik.) 

 - Debrecen, Füredi u. 17., hrsz.: 21077/A/3 és 21077/A/4- 
raktár 

 - Debrecen, Múzeum u. 4., hrsz.: 8313- raktár 
(Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

 - Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b., hrsz.: 9709/4 - 
irodaház 

 - Debrecen, Miklós u. 50. hrsz.: 9427/A/11-19 - raktár 
 - Debrecen, Böszörményi u. 46-56. hrsz.: 20092 - raktár 
 - Polgár, Hısök u. 104., hrsz.: 2880/3 - raktár  
 - Debrecen, Biczó István kert, hrsz.: 0584/146 - raktár  
 - 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 az 237/2010. (XII. 10.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
    Lakner Lajos, igazgató 
Határidı:   2011. március 31. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának 
egységes szerkezetben történı elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/9/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:21  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
73/2011. (III. 25.) 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 Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának hatályos szövegét  
2011. február 1. napjától a következık szerint foglalja egységes szerkezetbe: 

 
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA ALAPÍTÓ OKIRATA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 
Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 

IGAZGATÓSÁGA 
 

Székhelye: 4026 Debrecen, Déri tér 1. 
 

Szakmai besorolása: Megyei múzeum, a megyei szervezet irányító intézménye  
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Jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 

Közgyőjteményi feladatok 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 
 

910200 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 

Alaptevékenysége: 841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

910201 Múzeumi győjteményi tevékenység 
910202  Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység  
910204  Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati 

tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

mőködtetése 
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 

megóvása 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki 

tevékenység 
 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
 

Alapító neve, címe: Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata 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. 
 

A költségvetési szerv 
gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan mőködı, a költségvetési elıirányzatok feletti 
gazdálkodás szempontjából részjogkörő közintézmény. Egyes 
gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el. 
 

Az intézményvezetı 
kinevezésének rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés - a miniszter 
véleményének kikérésével- határozott idıre - 5 évre - bízza 
meg a vezetıi feladatok ellátásával. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján kerül sor. 
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Telephelyei: - Déri Múzeum 

Debrecen, Déri tér 1.  
 - Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum 

Debrecen, Péterfia u. 28.  
 - Debrecen, Piac u. 54. 
 - Debrecen, Monti ezredes u. 7. 
 - Bihari Múzeum 

Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. 
 - Semsey Andor Múzeum 

Balmazújváros, Debreceni u. 1. 
 - Bocskai István Muzeális Győjtemény 

Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. 
 - Karacs Ferenc Múzeum 

Püspökladány, Kossuth u. 28. 
 - Hajdúsági Múzeum 

Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1. 
 - Zsellérház 

Tiszacsege, Óvoda u. 26.  
 - Bocskai Várkastély 

Nagykereki, Bocskai u. 4.  
 - Kölcsey Emlékház 

Álmosd, Kölcsey u. 11.  
 - Kovácsmőhely 

Álmosd, Rákóczi u. 2.  
 - Szőcs Sándor Emlékház 

Biharnagybajom, Petıfi S. u. 4.  
 - Káplár Miklós Győjtemény 

Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10. 
 - Népmővészeti Kiállítóhely 

Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21.  
 - Szoboszlói Galéria 

Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11. 
 - Múzeumi Raktár 

Debrecen, Füredi u. 17. fszt. 3-4.  
 - Múzeumi Raktár 

Debrecen, Múzeum u. 4. 
 - Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b. 
 - Debrecen, Miklós u. 50. 
 - Debrecen, Böszörményi u. 46-56. 
 - Régészeti Kutató- és Raktárbázis I. 

Polgár, Hısök u. 104. 
 - Régészeti Kutató- és Raktárbázis II. 

Debrecen, Biczó István kert 0584/146. hrsz.  
A feladatellátást szolgáló 
vagyon: 

- Debrecen, Déri tér 1., hrsz.: 8315 - intézmény  
(A Magyar Állam tulajdona, Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) 

 - Debrecen, Péterfia u. 28., hrsz.: 7614 - intézmény  
 - Debrecen, Piac u. 54., hrsz.: 9710/1 - irodaház 
 - Debrecen, Monti ezredes u. 7. hrsz.: 6850 – intézmény 
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 - Berettyóújfalu, Kálvin tér 1., hrsz.: 3391 – intézmény 
(Berettyóújfalu Város Önkormányzatának tulajdona, 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati 
joggal rendelkezik.) 

 - Balmazújváros, Debreceni u. 1., hrsz.: 000791- 
intézmény 

 - Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12., hrsz.: 6089 – intézmény  
 - Püspökladány, Kossuth u. 28., hrsz.: 1555 – intézmény 

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

 - Hajdúböszörmény, Kossuth u. 1., hrsz.: 3718 - 
intézmény 
(A Magyar Állam tulajdona, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) 

 - Tiszacsege, Óvoda u. 26., hrsz.: 660 – intézmény 
(Tiszacsege Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

 - Nagykereki, Bocskai u. 4., hrsz.: 610/1 - intézmény 
(A Magyar Állam tulajdona, a Nagykereki 
Önkormányzat ingyenes használati joggal rendelkezik.) 

 - Álmosd, Kölcsey u. 11., hrsz.:16 – intézmény 
(Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

 - Álmosd, Rákóczi u. 2., hrsz.: 695/2- intézmény 
(Álmosd Község Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 

 - Biharnagybajom, Petıfi S. u. 4., hrsz.: 885 - intézmény 
 - Hajdúböszörmény, Hortobágyi u. 10., hrsz.: 2637 - 

intézmény 
(Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdona, 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes 
használati joggal rendelkezik.) 

 - Hajdúszoboszló, Bocskai u. 21., hrsz.: 6123- intézmény  
(Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona, 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati 
joggal rendelkezik.) 

 - Hajdúszoboszló, Bocskai u. 11., hrsz.: 6088- intézmény 
(Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdona, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati 
joggal rendelkezik.) 

 - Debrecen, Füredi u. 17., hrsz.: 21077/A/3 és 21077/A/4- 
raktár 

 - Debrecen, Múzeum u. 4., hrsz.: 8313- raktár 
(Debrecen MJV Önkormányzatának tulajdona, a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat ingyenes használati joggal 
rendelkezik.) 
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 - Debrecen, Vármegyeháza u. 1/b., hrsz.: 9709/4 - 
irodaház 

 - Debrecen, Miklós u. 50. hrsz.: 9427/A/11-19 - raktár 
 - Debrecen, Böszörményi u. 46-56. hrsz.: 20092 - raktár 
 - Polgár, Hısök u. 104., hrsz.: 2880/3 - raktár  
 - Debrecen, Biczó István kert, hrsz.: 0584/146 - raktár  
 - 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 
    Lakner Lajos, igazgató 
Határidı:   2011. március 31. 
 
 
 

10. napirendi pont 

„Elıterjesztés pályázatok benyújtására, kisebbségi pályázat kiírására” 
 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Kocsis Zsolt 
A Fejlesztési Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság csak a kisebbségi pályázattal kapcsolatosan hozott döntést. A 
kisebbségek életminıségének javítására a költségvetés mellékletében 3 M Ft szerepel. Az 
elıterjesztés elfogadását javasolják. 
 
Kövér Mónika 
A Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
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Hozzászólások 

 
 
Csige Tamás 
A mellékletben az szerepel, hogy a 2011. évi költségvetés a fedezet, megkérdezi, az elnök 
asszony által elmondottakat módosító indítványként értelmezzék. 
 
Bodó Sándor 
Az elhangzottak értelemszerőek, ezért azt, mint elıterjesztı befogadja, tehát a pályázati 
felhívásban a rendelkezésre álló 3 millió Ft keretösszeg kerül megjelenítésre.  
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
 
Szavazásra teszi fel a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ 
„Nem hivatásos Mővészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében” címő 
pályázatának benyújtására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:25  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Egyszerő szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
74/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Mővelıdési Központ, Nemzeti Kulturális Alap Közmővelıdési Kollégiumának 
pályázati kiírásra „Nem hivatásos Mővészeti Találkozók 2011-ben, Hajdú-Bihar megyében” 
címő pályázat benyújtásával a következık szerint: 
 

A pályázat összköltsége: 3 303 310 Ft 
A megyei önkormányzat által biztosított 

saját erı: 
0 Ft 

Pályázati támogatás összege: 3 303 310 Ft 
 
A közgyőlés a pályázat benyújtásához, annak megvalósítása során, illetve azzal 
összefüggésben nem biztosít pénzbeli támogatást, nem nyújt pótelıirányzatot, továbbá nem 
engedélyezi az intézményi létszám bıvítését, vagy rendkívüli munkavégzés díjazását. A 
pályázat intézmény általi finanszírozása nem történhet a mőködési kiadások terhére. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a határozat Méliusz Központ igazgatója 
részére történı megküldésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 

Dr. Cs. Tóth János, igazgató 
Határidı:   2011. március 30., a határozat megküldésére 
 
 
Szavazásra teszi fel a „Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elısegítése az üzleti 
szféra résztvevıi és a közintézmények részvételével történı rendezvények szervezésén 
keresztül” címő pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 19 79.17 76.00 
Nem 3 12.50 12.00 
Tartózkodik 2 8.33 8.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
75/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a VÁTI Nonprofit Kft. által 
kiírt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. nevő 
pályázati felhívásra a „Nagyváradi befektetési potenciál növelésének elısegítése az üzleti 
szféra résztvevıi és a közintézmények részvételével történı rendezvények szervezésén 
keresztül” címő pályázat benyújtását a következık szerint: 
 

A pályázat összköltségvetése: 78 849 450,- Ft (292 035 Euro) 
A megyei önkormányzatot megilletı támogatás:     3 785 940,- Ft (14 022 Euro) 

A megyei önkormányzat által  
biztosított saját erı: 

 199 260,- Ft (738 Euro) 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja, valamint jóváhagyja a közgyőlés elnöke által aláírt partnerségi megállapodást. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletének következı módosításakor a 3.b.4. számú mellékletben az önerı 
beépítésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 29. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel a „Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégió fenntartható fejlıdése 
megjelenésének és támogatásának bıvítése az „e-dezvoltareregionala.com” 
létrehozásával” címő pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:26  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
76/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a VÁTI Nonprofit Kft. által 
kiírt Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. nevő 
pályázati felhívásra a „Hajdú-Bihar - Bihor Eurorégió fenntartható fejlıdése megjelenésének 
és támogatásának bıvítése az „e-dezvoltareregionala.com” létrehozásával” címő pályázat 
benyújtását a következık szerint: 
 

A pályázat összköltségvetése:  23 186 250,- Ft (85 875 Euro) 
A megyei önkormányzatot megilletı támogatás:     2 388 015,- Ft (8 844,5 Euro) 

A megyei önkormányzat által  
biztosított saját erı: 

    125 685,- Ft (465,5 Euro) 

 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja, valamint jóváhagyja a közgyőlés elnöke által aláírt partnerségi megállapodást. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletének következı módosításakor a 3.b.4. számú mellékletben az önerı 
beépítésérıl. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 29. 
 
 
Szavazásra teszi fel a Hajdú-Bihar megyében területi kisebbségi önkormányzattal 
rendelkezı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatására 
vonatkozó pályázat kiírására irányuló határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/10/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:27  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 18 78.26 72.00 
Nem 4 17.39 16.00 
Tartózkodik 1 4.35 4.00 
Szavazott 23 100.00 92.00 
Nem szavazott 1   4.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
77/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat  
2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3/d. mellékletében a 
Hajdú-Bihar megyében területi kisebbségi önkormányzattal rendelkezı kisebbségek (cigány, 
román) életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatására elkülönített  
3 millió Ft-ot a feladat koordinálását végzı – pályázati eljárás lefolytatását követıen 
kiválasztott – civil szervezet részére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a határozat melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételére, a 
pályázati eljárás lefolytatására, az eljárást lezáró döntés meghozatalára, az ehhez szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
A közgyőlés felkéri a Szociális Bizottságot, hogy a beérkezı pályázatokat véleményezze és 
tegyen javaslatot a közgyőlés elnökének a döntésre. 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. április 10., a pályázati felhívás közzétételére 

2011. május 10., a pályázati eljárás befejezésére 
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Melléklet a 77/2011. (III. 25.) MÖK határozathoz 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat  
 

PÁLYÁZATOT HÍRDET 
 
1. A pályázat célja 
 
Hajdú-Bihar megyében területi kisebbségi önkormányzattal rendelkezı kisebbségek (cigány, 
román) életkörülményeinek fejlesztését célzó, kultúrájuk, hagyományaik megırzését segítı 
szakmai programok megvalósítása érdekében, a programok koordinálását végzı civil 
szervezet kiválasztása. 
 
2. Pályázók köre 
 
Hajdú-Bihar megyei székhellyel rendelkezı, megyei illetékességő társadalmi szervezetek, 
amelyek alapszabályában valamely kisebbség érdekeinek képviselete szerepel. 
 
3. A rendelkezésre álló keretösszeg (3 millió Ft) 
 
A program támogatására rendelkezésre álló összeg forrása a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 
Az összeg a program koordinálását végzı társadalmi szervezet részére kerül átadásra, 
melynek közremőködésével a Hajdú-Bihar megyében területi kisebbségi önkormányzattal 
rendelkezı kisebbségek részére a következı szolgáltatások biztosíthatóak: 
- térségi együttmőködések kialakítása, projektek generálása, együttmőködések kialakítása, 

közös programok szervezése, lebonyolítása nemzetiségi szervezetekkel, 
önkormányzatokkal, 

- hagyományápolást (oktatás, kultúra, kisebbségi anyanyelv ápolása megırzése, 
gyarapítása) célzó programok támogatása, 

- elıadások szervezése a kisebbségi létrıl, aktuális kérdésekrıl intézmények részére, 
- a kisebbségek helyzetének javítását szolgáló pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése, 

ezekrıl az érintettek tájékoztatása, 
- a megyében élı kisebbségek számára állandó ügyfélszolgálat, jogsegély szolgálat, 

tanácsadás mőködtetése, 
- urbanizációs, hitéleti tevékenység, kulturális települési programok támogatása, 
- prevenciós programok (pl.: közbiztonsági fórum, egészségmegırzı tanácsadás különbözı 

szőrésekkel), számítógép-kezelıi képzés, közigazgatási, ügyintézési ismeretek képzés, 
valamint pályázatírási, álláskeresési, pályaorientációs, kommunikációs, közösségfejlesztı 
tréning szervezése, 

- kisebbségi nap szervezése, valamint olyan személyek és szervezetek tevékenységének 
elismerése, akik az adott évben a legtöbbet teszik a kisebbségek társadalmi helyzetének 
javításáért. 

 
4. A pályázaton igényelhetı támogatás formája 
 
Vissza nem térítendı támogatás, melynek folyósítására kizárólag pénzintézetnél nyitott 
számlára, banki átutalással kerül sor. 
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5. A pályázatok benyújtásának módja és helye 
 
A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be. A pályázati dokumentációt a pályázati felhívás 
szerint hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, az eredeti 
példány minden oldalát aláírva és az egyéb elıírt dokumentumok (mellékletek) becsatolásával 
kell benyújtani.  
A pályázati adatlap a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati 
Fıosztályán szerezhetı be (4024 Debrecen, Piac u. 54.) vagy a www.hbmo.hu internetes 
oldalról letölthetı. 
 
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, ajánlott küldeményként 
kell a következı címre küldeni: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése (4024 
Debrecen, Piac u. 54.) 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Kisebbségi pályázat 2011.” 
 
6. A pályázatok benyújtásának határideje 
 
A pályázatok benyújtási, ill. postára adási határideje: 2011. április 25. 
 
7. A pályázat érvényességének vizsgálata 
 
A beérkezést követıen a pályázatok érvényességének ellenırzésére kerül sor a következı 
szempontok szerint: 

- a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága, 
- a pályázati adatlap kitöltésének megfelelısége, 
- a pályázati célnak való megfelelıség vizsgálata, 
- az elıírt mellékletek becsatolása. 

Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek. 
 
8. Hiánypótlás 
 
A pályázat kiírója hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetıséget. A hiánypótlás 
teljesítésére, annak kézhezvételétıl számított 5 nap áll rendelkezésre. A nem megfelelıen 
hiánypótolt pályázatok elutasításra kerülnek. Amennyiben a pályázó nem pótolta a 
hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, 
határidıben tett eleget a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. 
Hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázat határidın túl érkezett, vagy ha az adatlap alapján a 
pályázó szervezet nem azonosítható egyértelmően (ide értve az olvashatatlan kitöltést is). 
 
9. Az elbírálás szempontrendszere 
 
A pályázatok elbírálása a következı szempontok szerint történik: 

- A szervezet tevékenységének illeszkedése a kisebbségi közösség szükségleteihez és 
annak közvetlen hatása a kisebbség életére.  

- A szervezet tevékenységének illeszkedése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény által biztosított jogokhoz.  

- Az intézmény, szervezet újszerősége és mintaértéke más kisebbségi közösségek 
számára.  
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Az elbírálásnál elınyt élveznek azok a szervezetek, amelyek az elmúlt 3 évben végzett 
tevékenységük részletes bemutatásával igazolják, hogy a pályázati célhoz hasonló 
tevékenységet folytattak. 
A pályázat kiírója a pályázat elbírálása során összességében a legkedvezıbb, megalapozott 
pályázat mellett dönt. 
 
Eredménytelen a pályázati eljárás, ha: 

- a kitőzött idıpontig nem érkezik pályázat, 
- a beérkezett pályázatok egyike sem felel meg a felhívás vagy a pályázatra vonatkozó 

más elıírásnak. 
 
10. Az elbírálás módja 
 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke bírálja el a 
Szociális Bizottság véleményezését követıen. 
A pályázat elbírálója fenntartja magának a jogot, hogy egyik pályázóval se kössön támogatási 
szerzıdést és ilyen módon minısítse a pályázatot eredménytelennek. 
A pályázat eredménye www.hbmo.hu internetes oldalon lesz megismerhetı. 
 
11. Támogatás igénybevétele 
 
A sikeresen pályázó szervezettel a megyei önkormányzat támogatási szerzıdést köt. 
 
 
Debrecen, 2011. március 25. 
 
 
 

11. napirendi pont 

„Elıterjesztés intézményvezetık közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére” 
 
 
Bodó Sándor 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottságok véleményét. 
 
 

Bizottsági vélemények 

 
 
Kovács Zoltán 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. 
 
Ménes Andrea 
A Szociális Bizottság az elıterjesztés elfogadását javasolja. Megköszönik Tóth Jánosné 
munkáját. 
 
Bodó Sándor 
Megállapítja, hogy az elıterjesztéshez hozzászólás, javaslat nincs. 
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Szavazásra teszi fel Tóth Jánosnénak, a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális 
Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának 
felmentéssel történı megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
 
Száma: 11.03.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
78/2011. (III. 25.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § 
(2) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján  
 

Tóth Jánosné-nak, 
 
a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát 2011. november 30-ai hatállyal felmentéssel 
megszünteti, tekintettel arra, hogy Tóth Jánosné írásban kezdeményezte közalkalmazotti 
jogviszonyának felmentéssel történı megszőntetését, és elırehozott öregségi nyugdíjra való 
jogosultságát az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 06-04049/2009/11. 
számú határozatával igazolta.  
 
A felmentési idı 60 nap, ami a Kjt. 33. § (2) bekezdés f) pontja alapján 6 hónappal 
meghosszabbodik. Ennek megfelelıen a felmentési idı kezdete 2011. április 1. napja, a 
közalkalmazotti jogviszony megszőnésének napja 2011. november 30. A közalkalmazottat a 
közgyőlés a Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján a felmentési idı felére, 2011. augusztus 1. 
napjától 2011. november 30. napjáig terjedı idıben mentesíti a munkavégzési kötelezettség 
alól.  
 
A közgyőlés megköszöni Tóth Jánosné igazgató asszony eddigi szakmai munkáját. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatosan a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. március 31. 
 
 
 
Szavazásra teszi fel Dr. Cs. Tóth Jánosnak, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és 
Mővelıdési Központ igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel 
történı megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Száma: 11.03.25/11/0/A/KT 
Ideje: 2011. március 25. 12:30  
Típusa: Nyílt 
Határozat: Elfogadva 
Minısített szavazás 
 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 24 100.00 96.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 24 100.00 96.00 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 1   4.00 
Összesen 25   100.00 
 
 
79/2011. (III. 25.) 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 25. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján 
 

Dr. Cs. Tóth János-nak, 
 
a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mővelıdési Központ igazgatójának 
közalkalmazotti jogviszonyát 2011. március 31-ei hatállyal közös megegyezéssel 
megszünteti. 
 
A közgyőlés megköszöni dr. Cs. Tóth János igazgató úr eddigi szakmai munkáját. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatosan a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Bodó Sándor, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2011. március 31. 
 
 
 

Interpelláció 

 
 
Bodó Sándor 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy Kövér Mihály képviselı az SZMSZ 32. § (1)-(2) 
bekezdésének megfelelıen az M3 Archeopark hasznosítására irányuló pályázattal 
kapcsolatosan interpellációt nyújtott be. 
Az SZMSZ 32. §-ban foglaltak szerint az interpellációra a benyújtását követı legközelebbi 
ülésen - vagy legkésıbb az ülést követı 15 napon belül írásban - érdemi választ kell adni. Az 
interpelláció elıterjesztésére maximum 3 perc, a válaszadásra maximum 5 perc idıtartam 
biztosítható. 
Megadom a szót Kövér Mihálynak 3 perces idıtartamban. 
 
Kövér Mihály 
2010. december 10-ei közgyőlés a 228/2010. (XII. 10.) MÖK határozatában a közgyőlés 
felkérte a közgyőlés elnökét, hogy az M3 Archeopark hasznosítására irányuló pályázatot 
kiírja. A pályázat kiírása 2010. december 29-ei hatállyal megtörtént, az ajánlattételi határidı 
január 14-én le is járt. Megkérdezi, hány pályázat érkezett a kiírás szerinti, véleménye szerint 
a vagyon nagyságához képest (kb. 1,5 milliárd Ft) igen rövid határidın belül? Sikeres volt-e a 
pályáztatás? Mekkora összegő bérleti díjra érkezett be ajánlat? Született-e bérleti szerzıdés az 
M3 Archeopark üzemeltetésére, és ha igen milyen feltételekkel? 
 
Bodó Sándor 
A beadási határidın belül egy pályázat érkezett, a határidı a vagyonrendeletnek megfelelıen 
került meghatározásra. 
A Gazdasági Bizottság 20/2011. (II. 8.) GBH határozatával az eljárást eredményesnek 
nyilvánította, az Archeopark Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, 
Hadnagy u. 55.) ajánlatát elfogadta, részére a polgári 0268/6,7 hrsz-ú Polgár külterületén lévı 
ingatlant bérbe adta. 
A pályázó 1.-Ft/hó bérleti díjat ajánlott, melyet a végleges ajánlatában 100.-Ft/hó-ra 
módosított. 
A Gazdasági Bizottság határozatában foglaltak szerint sor került a bérleti szerzıdés 
megkötésére, a következık szerint: A bérlet kezdı idıpontja: 2011. március 1. A bérlet 
idıtartama: 1 év határozott idı. A felek közös akarata alapján a szerzıdés további három évre 
meghosszabbítható. Az ajánlattevı teljes körően megfizeti az ingatlan közüzemi díjait. Az 
ajánlattevı gondoskodik az ingatlan vagyonvédelmi, állagmegóvási feladatainak ellátásáról a 
szerzıdés keretei között. 
Tájékoztatja a közgyőlést, hogy a megyei önkormányzat az ingatlan ismertetett feltételekkel 
történı bérbeadása következtében éves szinten 50 millió Ft üzemeltetési költség megfizetése 
alól mentesül. 
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Megkérdezi Kövér Mihályt, elfogadja-e az interpellációra adott választ. 
 
Kövér Mihály 
A választ elfogadja. 
 
 

Különfélék 

 
 
 
Bodó Sándor 
Bejelenti, hogy a közgyőlés következı ülése várhatóan 2011. április 29. (péntek) munkaülés.  
Megköszöni a jelenlévıknek a megjelenést, az ülést bezárja. 
 
 
 
Készült: Debrecen, 2011. április 4.  
 
 
 
 
 

Dr. Györgyi Zoltán 
megyei fıjegyzı 

Bodó Sándor 
a megyei közgyőlés elnöke 
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