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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
262-304/2007. (X. 26.) MÖK határozatai 

 
 
262/2007. (X. 26.) 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: 
 
 
61/2006. (II. 24.) MÖK határozat, 212/2006. (VI. 21.) MÖK határozat, 326/2006. (IX. 22.) 
MÖK határozat, 85/2007. (IV. 11.) MÖK határozat, 145/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 
142/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 194/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 195/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 197/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 198/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 
219/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 220/2007. (VI. 29.) MÖK határozat, 239/2007. (VI. 29.) 
MÖK határozat, 243/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 244/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 
245/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 247/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 248/2007. (IX. 7.) 
MÖK határozat, 249/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 252/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 
253/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 256/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 257/2007. (IX. 7.) 
MÖK határozat, 258/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 259/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 
260/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 261/2007. (IX. 7.) MÖK határozat. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2007. október 26.  
 
 
 
263/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007. október 26-ai ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
 
1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti idıszakára szóló 

gazdasági programjának bıvítésérıl és akciótervérıl 
 

2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti 
vagyongazdálkodási koncepciójára 

 
3. Elıterjesztés egyes intézményeket érintı döntésekre  

 
4. Elıterjesztés a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet további mőködéséhez kapcsolódó 

döntésre  
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5. Elıterjesztés társulási megállapodás és alapító okiratok módosítására, valamint 
együttmőködési megállapodások megkötésére 

 
6. Elıterjesztés a Vásárhelyi terv továbbfejlesztésére 
 
7. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, valamint támogatás biztosítására 
 
8. Elıterjesztés intézményvezetıi pályázat elbírálására (A pályázat benyújtásának 

határidejére tekintettel az elıterjesztés késıbb kerül megküldésre.) 
 

9. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése által alapított kitüntetı 
díjak 2007. évi adományozására (zárt ülés) 

 
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2007. október 26.  
 
 
 
264/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 91. §-a alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
2007-2010. közötti idıszakra vonatkozó gazdasági programjának bıvítését az abban foglalt 
projektjavaslatokkal együtt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A közgyőlés tudomásul veszi, hogy pályázati kiírások megjelenésének ideje, valamint konkrét 
megfogalmazása a megyei önkormányzat pályázati lehetıségeit bıvítheti vagy szőkítheti is. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a gazdasági program projektlistájában szereplı 
projekteknek a megjelenı pályázati kiírásokra történı továbbfejlesztésére és a pályázatok 
beadására, valamint a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére.  
 
A pályázatok nyertessége esetén a megítélt támogatáshoz szükséges saját erı biztosításáról, 
valamint a támogatási szerzıdés megkötésérıl a közgyőlés dönt. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    folyamatos, jelentésre évente december 31. napjáig 
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265/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat 
vagyongazdálkodási koncepcióját a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a – határozat mellékletének 2-5. számú 
táblázataiban nevesített - forgalomképes vagyonra vonatkozó konkrét hasznosítási javaslatok 
kidolgozásáról és intézkedjen azok megvalósításáról. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   folyamatos, jelentés minden év április 30. 
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I. 
 
 

A VAGYONGAZDÁLKODÁS ALAPVETİ CÉLKITŐZÉSEI  
A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJÁVAL 

ÖSSZHANGBAN 
 
 
 
 
 
 
1. A kötelezı feladat-ellátáshoz kapcsolódó vagyon áttekintése az 

intézményrendszer átalakítását követıen kialakult szolgáltatási 
tevékenységnek megfelelıen 

 
 
 
2. A forgalomképes ingatlanok tekintetében aktív vagyongazdálkodás 

megvalósítása, cél a vagyon megırzése, gyarapítása 
 
 
 
3. Fejlesztési lehetıségek feltárása 
 
 
 
4. Együttmőködés a települési önkormányzatokkal a megyei önkormányzat 

vagyonának optimális hasznosítása érdekében 
 
 
 
5. A magánszféra bevonása, pályázati tevékenység kiszélesítése külsı források 

bevonása céljából 
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II. 
 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK BEMUTATÁSA, 
HELYZETELEMZÉS 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonának összetételét minden évben a megyei 
önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelet mellékletei tartalmazzák, ennek megfelelıen a 
2006. december 31-i állapotnak megfelelı vagyont a 2006. évi zárszámadásról szóló 12/2007. 
(V. 4.) HBMÖK rendelet 5. és 7. számú mellékletei mutatják be. 
 

A számvitelrıl szóló módosított 2000. évi C. törvény elıírásainak megfelelıen 
dokumentáltan, a 2006. december 31-i állapot szerint az önkormányzati vagyon nyilvántartási 
értéke összesen 12.002.408 E Ft volt.  
 
1. A megyei önkormányzat ingatlanvagyonának megoszlása vagyoni kör szerint 
 
Vagyoni kör       Nettó érték eFt 
 
Törzsvagyon: 
 forgalomképtelen ingatlan:                  0 
 korlátozottan forgalomképes ingatlan:   5.455.610 
 korlátozottan forgalomképes ingó vagyon:   3.959.866 
Törzsvagyon összesen:      9.415.476 
Egyéb vagyon: 
 forgalomképes ingatlan:        764.250 
 üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök   1.822.682 
Egyéb vagyon összesen:      2.586.932 
 
Törzsvagyon és egyéb vagyon összesen:             12.002.408  
 
 
A 2002-2006 közötti idıszakra vonatkozó vagyongazdálkodási koncepcióban 
megfogalmazásra került, hogy a forgalomképtelen ingatlanként nyilvántartott parkolók 
minısítését felül kell vizsgálni. A megyei közgyőlés a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalva határozatával a parkolók forgalomképessé történı nyilvánításáról döntött. 
2007. évben a Debrecen, Sámsoni úti ingatlanok egy része közút besorolással került átadásra 
a megyei önkormányzat tulajdonába, melyek így a forgalomképtelen vagyoni körbe tartoznak, 
azokat elidegeníteni, apportálni, biztosítékul adni vagy egyéb módon megterhelni nem lehet. 
Mivel ezek a közhasználatú utak Debrecen területén vannak, azért célszerő azokat Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonába adni, mentesülve ezzel a tulajdonosi 
jogokkal járó kötelezettségek ellátásához kapcsolódó kiadásoktól. 
 
A kötelezı feladat-ellátáshoz nem szükséges vagyonelemek forgalomképessé történı 
átminısítése a megyei közgyőlés határozatai alapján megtörtént (pl. állagromlás miatt 
alkalmatlanná vált lakásotthonok) bıvítve ezzel a hasznosítható vagyoni kört. A folyamatban 
lévı beruházások aktiválását követıen növekedett a korlátozottan forgalomképes vagyoni 
kör. Az értékesítésre került vagyonelemekbıl származó bevétel a befektetett pénzügyi 
eszközök állományát növelte. 
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2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részesedései 
 
 
Részesedés megnevezése 
 

Névérték,           
E Ft-ban 
 

Nyilvántartás 
szerinti nettó 
érték E Ft-ban 
 

 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
 

 
60.660 

 
60.660 

Üzletrészek: 60.660 60.660 
     HAHUSZO Kht. 3.100 3.100 
     NYÍRÁPO Kht.   3.290   3.290 
     DERMÁK Kht.   3.270   3.270 
     HAJDÚÁPO Kht.   3.000   3.000 
     MEGYEGAZDA Kht. 48.000 48.000 
 
Forgalomképes egyéb vagyon 
 

 
18.970 

 
12.088 

Részvények: 11.970 5.088 
    Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. 11.470 4.588 
    INNOHÍD ZRt.       500      500   
Üzletrészek: 500 500 
    Tisza-tó Kht. 100 100 
    Eurofalu Zsáka Kistérségi, Gazdfejl. Kht.       400       400 
Alapítványban lévı alapítói vagyon: 6.500 6.500 
    H-B. Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 3.000 3.000 
    H-B. Megyei Közoktatási Közalapítvány     2.000     2.000 
    A „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány     1.000     1.000 
    Önzetlenség, H-B. Megye Fejlıdéséért Közalapítvány        500        500 
 
Részesedések összesen: 
 
 

 
79.630 

 
72.748 

A megyei önkormányzat portfoliójában  korábban szereplı részvények (Posta Bank Rt., 
Titász Rt. stb) értékesítésre kerültek figyelemmel arra, hogy minimális osztalékbevételre volt 
kilátás. Az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Rt. részvényei után folyamatos 
csekély mértékő osztalékbevétel származik. Az INNOHÍD ZRt-ben a megyei önkormányzat 
részesedése a pályázati tevékenység segítését szolgálja. Az alapítványokon keresztül döntıen 
közfeladat ellátása történik. 
Felülvizsgálatot igényel a megyei önkormányzatnak a Tisza-tó és az Eurofalu Zsáka 
Kistérségi, Gazdaságfejlesztı Kht-ban való részesedése. 
 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonának változását az elızı 
vagyongazdálkodási idıszakhoz viszonyítva az 1. számú ábra mutatja be. 
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III. 
 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI  
FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 
 
 
A megyei önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójában a folyamatos értékmegırzés 
mellett az értékteremtés a cél. Ennek érdekében a lehetséges külsı források igénybevételével, 
a rendelkezésre álló vagyon hasznosításával megfelelı alapot kell teremteni az 
intézményrendszer folyamatos, magas színvonalon történı mőködtetésére és a vagyon 
gyarapítására annak érdekében, hogy a többletbevételek felhasználása hozzájáruljon a megyei 
önkormányzat kötelezı feladatainak ellátásához. 
 
 
1. A kötelezı feladat-ellátáshoz kapcsolódó vagyon áttekintése 
 
Az intézményrendszer átszervezését követıen célszerő felülvizsgálni az intézmények 
használatába adott vagyoni kört, átcsoportosítani a forrásokat, gondoskodni a feleslegessé vált 
vagyon hasznosításáról. 
 
Az 1. számú táblázat tartalmazza a korlátozottan forgalomképes vagyoni kört mely a kötelezı 
feladat-ellátáshoz kapcsolódik. 
 
 
2. Aktív vagyongazdálkodás megvalósítása 
 
Elengedhetetlen a vagyonelemek hasznosulásának folyamatos figyelemmel kísérése, a 
potenciális partnerek felkutatása. A piaci változásoknak megfelelı hasznosítási formák 
rugalmas megválasztása, a gazdálkodási lehetıségek feltárása lehetıséget ad arra, hogy a 
rendelkezésre álló vagyon optimálisan hasznosítható legyen.  
 
A 2. számú táblázat tartalmazza azt a vagyoni kört, amelyre vonatkozóan hasznosítási javaslat 
kidolgozása szükséges, valamint ezen belül a bérbeadás, illetve az értékesítés útján 
hasznosítható vagyonelemek elkülönítése. 
 
 
3. Fejlesztési lehetıségek feltárása 
 
Átgondolást igényel a rendelkezésre álló vagyon olyan feladatellátáshoz való rendelése, mely 
a megyében élık igényeit elégíti ki és a tevékenységhez normatív támogatás igényelhetı. 
 
A 3. számú táblázat tartalmazza azon vagyonelemeket, melyek a szükséges beruházás 
végrehajtását követıen alkalmassá tehetık a megyei önkormányzat közszolgáltatási 
tevékenységének kiszélesítésére. 
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4. Együttmőködés a települési önkormányzatokkal  
 
Törekedni kell arra, hogy a települési önkormányzatok a területükön elhelyezkedı 
vagyonelemek mőködtetéséhez – a lehetıségükhöz mérten – hozzájáruljanak, illetve egyre 
több feladat ellátása valósuljon meg együttmőködési megállapodás keretében. 
 
A 4. számú táblázat tartalmazza azon vagyonelemeket, melyek átadásra kerülhetnek a 
települési önkormányzatok részére. 
 
 
5. A magánszféra bevonása, pályázati tevékenység kiszélesítése  
 
A megyei önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanokon tervezett beruházások 
megindításához szükséges források a magánszféra bevonásával illetve a pályázati tevékenység 
kiszélesítésével bıvíthetık. 
 
Az 5. számú táblázat tartalmazza azokat a vagyonelemeket, melyek piacképessége lehetıvé 
teszi, hogy tartósan a hozamtermelı vagyonkörben maradjanak, illetve a késıbbiekben 
hitelfedezeti vagyonként szolgáljanak. 
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1. számú táblázat  
 

A megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona 
 

Vagyonkezelı 
költségvetési szerv 

Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Rendeltetése 

2/2 Berettyóújfalu,  
Honvéd u. 9. 

Intézmény 
+2 lakásotthon 

4457 Berettyóújfalu,  
Földesi u. 38. 

lakásotthon 

3121 Berettyóújfalu, 
Rákóczi u. 50. 

lakásotthon 

5467 Berettyóújfalu, 
Madarász u. 13. 

lakásotthon 

397/1 Furta, Lenin u. 1/a. lakásotthon 

Arany János 
Gyermekotthon, 
Berettyóújfalu 

339 Zsáka, Arany J. u. 2. lakásotthon 
5378 Fürdı u. 1. intézmény 
29/2 Bethlen G. krt. 33. lakásotthon 
7890/36 Somogyi  B. u. 5. lakásotthon 
1507 Polgári u. 77. lakásotthon 
1920 Lehel u. 18. lakásotthon 
1582/3 Somogyi B. 3. lakásotthon 
1970 Tiszavasvári u. 25. lakásotthon 
1968/2 Lehel u. 1/a. lakásotthon 
3060/2 Rákosi V. u. 1. lakásotthon 
3697 Bajcsy Zs. tér 4. lakásotthon 
3698 Bajcsi Zs. tér 3. lakásotthon 
4477 Kapitány u. 24. lakásotthon 

 
 
Hajdúsági  
Lakásotthonok, 
Hajdúnánás 

4888 Jókai u. 22. lakásotthon 
904/1 Komádi,  

Köztársaság u. 31. 
intézmény 

332 Komádi, Zrínyi u. 33. lakásotthon 

Óvoda, Általános 
Iskola és Gyermek-
otthon, Hasznosidı 
Központ, Komádi 703 Komádi, Nagy S. u. 22. lakásotthon 

9710/1 Debrecen, Piac u. 54. intézmény 
167 Nyírmártonfalva, Deák u. 8. lakásotthon 
539/3 Nyíracsád, Malom u. 8. lakásotthon 
700 Nyíracsád, Irinyi u. 6. lakásotthon 
1896/63 Nyíradony, Ifjúság u. 4. lakásotthon 
26783/20 Debrecen, Pitypang u.7. lakásotthon 
11738/463 Debrecen, Békés u. 9. lakásotthon 
116/79 Debrecen, Kosárfonó u. 30 lakásotthon 
14686/3 Debrecen, Tégláskert u. 68. lakásotthon 
366/1 Téglás Kossuth u. 42. lakásotthon 

 
 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Debreceni és  
Nyírségi  
Lakásotthonai 
Debrecen 

507/15 Téglás Május 1. u. 2. lakásotthon 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Terü-
leti Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat, 
Debrecen  

 
 
9704 

 
 
Debrecen,  
Vármegyeháza u. 9. 

 
 
intézmény 
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Vagyonkezelı 

költségvetési szerv 
Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Rendeltetése 

Dr. Kettessy Aladár 
Általános Iskola és 
Kollégium, Debrecen 

 
22013 

 
Debrecen, Lóverseny u. 3. 

 
intézmény 

 
852 

 
Hajdúböszörmény,  
Radnóti u. 5. 

 
intézmény 

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

 
19991 

 
Debrecen, Bartók B. u. 3. 

 
intézmény 

6210/1 Hajdúszoboszló,  
Dózsa Gy. u. 10-12. 

intézmény 

3995/5 Hajdúszoboszló,  
Bartók B. u. 21. 

lakásotthon 

988 Hajdúszoboszló,  
Nádudvari u. 49. 

lakásotthon 

6441 Hajdúszoboszló, Ék u. 40. lakásotthon 
6451/2 Hajdúszoboszló,  

Hajdú u. 29/2. 
lakásotthon 

1027/23 Hajdúszoboszló,  
Széchenyi u. 16. 

lakásotthon 

6210/2 Hajdúszoboszló,  
Bajcsy Zs. u. 4. 

lakásotthon 

6210/3 Hajdúszoboszló,  
Bajcsy Zs. u. 4/a. 

lakásotthon 

 
 
 
 
 
Éltes Mátyás 
Általános és 
Speciális Szakiskola, 
Kollégium és 
Gyermekotthon,  
Hajdúszoboszló 

6210/4 Hajdúszoboszló,  
Bajcsy Zs. u. 6. 

lakásotthon 

204 Biharkeresztes, Ady E.u.2. intézmény 
506 Biharkeresztes, Ady E.u.2. intézmény 
0161/12 Biharkeresztes, külterület gyakorlókert 
0161/13 Biharkeresztes, külterület gyakorlókert 
0161/16 Biharkeresztes, külterület gyakorlókert 
0161/17 Biharkeresztes, külterület gyakorlókert 

Bocskai István  
Gimnázium, 
Szakképzı Iskola és 
Diákotthon 
Biharkeresztes 

0161/19 Biharkeresztes, külterület gyakorlókert 
Kós Károly Mővé-
szeti Szakképzı 
Iskola, Diákotthon,  
Kézmőves Udvarház 
Debrecen 

 
 
22007 

 
 
Debrecen, Hollós u.17. 

 
 
intézmény 
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Vagyonkezelı 

költségvetési szerv 
Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Rendeltetése 

260/39 Balmazújváros-Nagyhát intézmény 
 
260/43 

 
Balmazújváros-Nagyhát 

 
intézmény 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Idısek 
Otthona és Értelmi 
Fogyatékosok Reha-
bilitációs Intézete 
Balmazújváros-
Nagyhát 

 
4289 

 
Balmazújváros,  
Veres P. u. 65. 

 
intézmény 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Fogya-
tékosok Otthona, 
Komádi 

 
642/8 

 
Komádi, Iszap tanya 

 
intézmény 

165 Mikepércs, Forrás tanya intézmény 
166 Mikepércs, Forrás tanya intézmény 
167 Mikepércs, Forrás tanya intézmény 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Idısek 
Otthona, Mikepércs 

168 Mikepércs, Forrás tanya intézmény 
065 Báránd, Hangás dőlı intézmény 
097 Szerep-Hosszúhát intézmény 
098/7 Szerep-Hosszúhát intézmény 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Pszichiátriai és Értelmi 
Fogyatékosok Otthona, 
Báránd 

0120 Szerep-Hosszúhát intézmény 

791 Balmazújváros,  
Debreceni u. 1. 

intézmény 

6089 Hajdúszoboszló,  
Bocskai u. 12. 

intézmény 

885 Biharnagybajom,  
Petıfi u. 4. 

intézmény 

7614 Debrecen, Péterfia u. 28. intézmény 
2880/3 Polgár, Hısök u. 104. intézmény 
0584/146 Debrecen, Biczó I. kert raktár 
21077/A/3 Debrecen, Füredi u. 17. raktár 

 
Hajdú-Bihar Megyei  
Múzeumok 
Igazgatósága, 
Debrecen 

21077/A/4 Debrecen, Füredi u. 17. raktár 
Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár 
Debrecen 

 
8414/A/1 

 
Debrecen, Bem tér 19. 

 
intézmény 

Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár Debrecen 

8497/A/2 Debrecen, Kossuth u.12-14. intézmény 

Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszol-
gálat és Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltatató 
Intézet Debrecen 

 
 
6850 

 
 
Debrecen,  
Monti ezredes u. 7. 

 
 
intézmény 
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Vagyonkezelı 

költségvetési szerv 
Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Rendeltetése 

19054 Debrecen, Dorottya u.2-26. intézmény 
8312/A/1 Debrecen, Bethlen u.11-19. patika 
8312/A/2 Debrecen, Bethlen u.11-19. intézmény 
8312/A/3 Debrecen, Bethlen u.11-19. szolgálati lakás 
19991 Debrecen, Bartók B. u. 3. intézmény 
6187/A/334 Debrecen, Fényes udvar 10. garázs 

Hajdú-Bihar megyei 
Önkormányzat Kenézy 
Gyula Kórház-
Rendelıintézet 
Debrecen 

9718/A/23 Debrecen, Varga u. 1. intézmény 
144 Derecske, Morgó tanya intézmény DERMÁK Kht. 
1983 Sas u. 1. intézmény 
5378 Fürdı u. 1. intézmény HAHUSZO Kht. 
2536 Hajdúnánás, Magyar u. 46.  intézmény 

NYÍRÁPO Kht. 1170/1 Nyíradony,  
Vörösmarty u. 26. 

intézmény 

HAJDÚÁPO Kht. 4946 Hajdúszoboszló, Hıforrás 
u. 105/c. 

intézmény 

9710/1 Debrecen, Piac u. 54. megyeháza 
9711/9 Debrecen,  

Vármegyeháza u. 1/a. 
irodaház 

305/1 Komádi, Fı u. 222. intézmény (átadásig) 
305/2 Komádi, Fı u. 222. intézmény (átadásig) 
0250/21 Polgár pihenıpark 
0250/28 Polgár pihenıpark 
20092 Debrecen,  

Böszörményi u. 46-56. 
tőzoltóság 

1574 Püspökladány,  
Kossuth u.10. 

tőzoltóság 

 
 
 
 
 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 

0658 Debrecen, Hosszúpályi 
u.12. 

intézmény 
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2. számú táblázat  
 

A megyei önkormányzat forgalomképes, hasznosítható vagyona 
 
 

Vagyonkezelı 
költségvetési szerv 

Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Jelenlegi helyzete 

Idısek Otthona és 
Értelmi Fogyatéko-
sok Rehabilitációs 
Intézete Balmazújvá-
ros-Nagyhát 

 
6942/1 

 
Gyöngyös-Sástó  
Gyopár köz 6. 

 
üdülı 

2133 Bojt zártkert kert 
2144 Bojt zártkert kert 
2153 Bojt zártkert kert 
2245 Bojt zártkert kert 
2397 Bojt zártkert kert 
2581 Bojt zártkert kert 
2014 Bojt zártkert kert 
0309/26 Biharkeresztes külterület szántó  

 
 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Idısek Otthona 
Mikepércs 

0282/23 Biharkeresztes külterület szántó 
Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazga-
tósága, Debrecen 

 
0925 

 
Hajdúböszörmény 
külterület 

 
szántó (bérbeadva) 

0188 Hajdúszoboszló külterület szántó (bérbeadva) HAJDÚÁPO Kht. 
046/7 Újszentmargita külterület szántó (bérbeadva) 
megosztás 
után 

Berettyóújfalu,  
Honvéd u. 9. 

intézmény 
(2008. évtıl hasznosítható) 

megosztás 
után 

Komádi,  
Köztársaság u. 31. 

intézmény (2008. I. félévben 
hasznosítható) 

új intéz-
mény áta-
dása után 

 
Komádi, Iszap tanya 

intézmény (2008. I. ne-
gyedévtıl hasznosítható) 

5378 Fürdı u. 1. intézmény 
9277/A/19 Debrecen, Piac u. 71. intézmény (a kiköltözést 

követıen 2008. I. negyedévtıl 
hasznosítható)   

9064/A/26 Debrecen, Piac u. 45-47. határozatlan idıre bérbeadva 
9058 Debrecen, Piac u. 42-48. irodaház (egy része 

bérbeadva) 
9709/5 Debrecen, Vármegyeháza 

u. 1/b. 
irodaház (2008. I. ne-
gyedévtıl hasznosítható) 

8830/57 Budapest, Csanádi u. 12/a. 
25298/3/A/
3 

Budapest, Rácz A. u. 38. 
lakás (dr. Kazár Jenı 
hagyatéka) 

8556 Debrecen, Hatvan u. 32. próbaterem (bérbeadva) 

 
 
 
 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 
 
 

27848/1 Debrecen-Józsa, Bocskai 
u. 53. 

közösségi ház 
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Vagyonkezelı 

költségvetési szerv 
Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Jelenlegi helyzete 

8267 Debrecen, Bethlen u. 14. Pedagógus Mővelıdési Ház  
(per folyamatban, egy része 
bérbeadva) 

230/78 Berekböszörmény,  
Felszabadulás u. 39. 

beépítetlen terület 

112/3 Debrecen, Tömös u. 56. beépítetlen terület 
9427/A/11
-19 

Debrecen, Miklós u. 50. garázsok (bérbeadva) 

10084 Fonyódliget, Niklai u. 8. üdülı 
2158 Ostoros táborhely 
2157 Ostoros táborhely 
251 Kéked üdülı 
176 Kéked üdülı 
2233 Álmosd, zártkert kert 
113 Kokad beépítetlen terület 
056/1 Kokad külterület szántó 

 
 
 
 
 
 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 
 

054/1 Kokad külterület szántó 
 
 

3. számú táblázat  
 

A megyei önkormányzat forgalomképes, fejleszthetı vagyona 
 
 

Vagyonkezelı 
költségvetési szerv 

Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Rendeltetése 

843 Hajdúböszörmény,  
Radnóti u. 5. 

beépítetlen terület 

844 Hajdúböszörmény,  
Radnóti u. 5. 

beépítetlen terület 

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

853 Hajdúböszörmény,  
Radnóti u. 5. 

beépítetlen terület 

Hajdúsági  
Lakásotthonok, 
Hajdúnánás 

 
5378 

 
Fürdı u. 1. 

 
intézmény 

0118/10 Ebes, Sarkadi tanya intézmény 
20010/1 Debrecen, Böszörményi u. 2. HM raktár (per 

folyamatban) 
3710/4 Püspökladány, Kiss F. u. beépítetlen terület 

Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 

20585/3 Debrecen, Bem tér 19. beépítetlen terület 
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4. számú táblázat  
 
 

A megyei önkormányzat korlátozottan forgalomképes, 
a települési önkormányzatokkal együttmőködve hasznosítható vagyona 

 
 

Vagyonkezelı 
költségvetési szerv 

Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Rendeltetése 

20092 Debrecen,  
Böszörményi u. 46-56. 

tőzoltóság (egy része 
bérbeadva) 

 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 

1574 Püspökladány,  
Kossuth u.10. 

tőzoltóság 

791 Balmazújváros, Debreceni u. 1. intézmény 
6089 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. intézmény 

Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazga-
tósága Debrecen 885 Biharnagybajom, Petıfi u. 4. intézmény 
 
 

5. számú táblázat 
 

 
A megyei önkormányzat forgalomképes, 

a magánszféra bevonásával hasznosítható vagyona 
 
 
 

Vagyonkezelı 
költségvetési szerv 

Helyrajzi 
szám 

Ingatlan címe Rendeltetése 

9711/8 Debrecen, Vármegyeháza u. parkoló 
9696/2 Debrecen, Vármegyeháza u. parkoló 
4948 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. beépítetlen terület 
4949 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. beépítetlen terület 
168 Mikepércs, Forrás tanya beépítetlen terület 
33216/9 Debrecen, Sámsoni út beépítetlen terület 
33216/13 Debrecen, Sámsoni út beépítetlen terület 

 
Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat 
Hivatala 

33216/15 Debrecen, Sámsoni út beépítetlen terület 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1143. 

1. számú ábra
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vagyonának változása

az elızı vagyongazdálkodási idıszakhoz viszonyítva
E Ft-ban

2002 2006 Növekedés
nettó érték megoszlás % nettó érték megoszlás % %-ban

Immateriális javak 35 155 0.33 56 005 0.30 159.31
Tárgyi eszközök 5 274 098 49.75 8 984 411 47.82 170.35
Befektett pénzügyi eszközök 156 586 1.48 1 139 310 6.06 727.59
Üzemelt. átadott eszközök 507 396 4.79 1 822 682 9.70 359.22
Készletek 311 790 2.94 229 754 1.22 73.69
Követelések 708 748 6.69 4 207 448 22.39 593.65
Értékpapírok 919 139 8.67 0 0.00 0.00
Pénzeszközök 2 168 809 20.46 2 102 139 11.19 96.93
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 519 936 4.90 246 248 1.31 47.36
Összesen 10 601 657 100.00 18 787 997 100.00 177.22

E Ft-ban
2002 Növekedés

nettó érték megoszlás % nettó érték megoszlás % %-ban

Saját tıke 7 116 914 67.13 13 594 943 72.36 191.02
Költségvetési tartalék 1 143 053 10.78 1 046 729 5.57 91.57
Vállalkozási tartalék 0 0.00 0 0.00 0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek 390 199 3.68 438 113 2.33 112.28
Rövid lejáratú kötelezettségek 410 824 3.88 2 406 554 12.81 585.79
Egyéb passzív elszámolások 1 540 667 14.53 1 301 658 6.93 84.49
Összesen 10 601 657 100.00 18 787 997 100.00 177.22

2005

Eszközök

Források

Források megoszlása %-ban 
2002

Saját tıke

Költségvetési
tartalék

Vállalkozási
tartalék

Hosszú lejáratú
kötelezettségek

Rövid lejáratú
kötelezettségek

Egyéb passzív
elszámolások

Források megoszlása %-ban
2006

Saját tıke

Költségvetési
tartalék

Vállalkozási
tartalék

Hosszú lejáratú
kötelezettségek

Rövid lejáratú
kötelezettségek

Egyéb passzív
elszámolások

Eszközök megoszlása %-ban
 2006

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektett pénzügyi
eszközök

Üzemelt. átadott
eszközök

Készletek

Követelések

Értékpapírok

Pénzeszközök

Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások

Eszközök megoszlása %-ban
2002

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektett pénzügyi
eszközök

Üzemelt. átadott
eszközök

Készletek

Követelések

Értékpapírok

Pénzeszközök

Egyéb aktív pénzügyi
elszámolások
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266/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében a berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon alapító okiratának hatályos szövegét 
2008. január 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja meg: 
 
Az intézmény neve: ARANY JÁNOS GYERMEKOTTHON  

 
Székhelye: Berettyóújfalu, Honvéd u. 9.              120 fı 

-Pinokkió lakásotthon                          12 fı 
-Vadrózsa lakásotthon                         12 fı 
 
Speciális gyermekotthon                      24 fı 
 

Telephelye: Berettyóújfalu, Madarász u. 13.          12 fı 
Berettyóújfalu, Rákóczi u. 50.             24 fı 
Berettyóújfalu, Földesi u. 38               12 fı 
Zsáka, Arany J. u. 2.                            12 fı 
Furta, Lenin u. 1./a.                             12 fı 

 
Alapító szerv: 

 
Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB. 
 

Alapításának éve: 1957. 
 

Fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:  

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

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati 
költségvetési szerv. 
 

Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 
önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
 

Típusa: 
 
 
Szakágazati besorolása 
TEÁOR szerint: 

Gyermekvédelmi intézmény gyermekotthoni alap-
tevékenységgel. 
 
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 
A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó 
teljes körő ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban 
részesülık számára. 
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 

Az intézmény tevékenységi 
köre: 
Alaptevékenysége: 

 
 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1145. 

75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai, kisegítı szolgálatai 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
85313-6 A gyermek és ifjúságvédelem feladatai 
85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
 
            - A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont  

nyújtó teljes körő ellátást biztosít a gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülık számára. 

             -Családgondozást, utógondozást, utógondozói ellátást  
biztosít és gyámi feladatokat lát el.  

             - speciális gyermekotthoni ellátást nyújt. 
Gyermekotthoni férıhelyek száma: 120 fı, 

- lakásotthonban: 96 fı  
- speciális gyermekotthonban: 24 fı  
 

Vállalkozási tevékenysége: Nincs 
 

Vagyona: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a  
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. 
                                   
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény 
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
                          

A vagyon feletti rendelkezés 
joga: 
 

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

Az intézményvezetı kine- 
vezési rendje: 
 

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

 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 220/2007. (VI. 29.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Fodor István igazgató 
Határidı:   2007. december 31. 
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267/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében a hajdúnánási Hajdúsági Lakásotthonok alapító okiratának hatályos szövegét 2008. 
január 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja meg: 

 
 
Az intézmény neve: 

 
HAJDÚSÁGI LAKÁSOTTHONOK 

 
Székhelye:                              

 
Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 

 
Telephelyek: 

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

 
Alapító szerv:                       

 
Mővelıdési Minisztérium 

 
Alapításának éve:         

 
1975. 

 
Felügyeleti szerv:       

 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 

 
Az intézmény 
jogállása: 

 
Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati 
költségvetési szerv           

 
Gazdálkodási 
jogköre: 

 
Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 
önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
  

Típusa:  Gyermekvédelmi intézmény gyermekotthoni 
alaptevékenységgel 
 

Az intézmény szakágazati 
besorolása: 

853100 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással  
A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó 
teljes körő ellátást biztosít a gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülık számára. 
853200 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás 
nélkül 
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Az intézmény 
tevékenységi köre: 
Alaptevékenysége:  

 
 
55141-4 Üdültetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
 

 
 

55232 Intézményi közétkeztetés 
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  
85313-6 A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
-A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó 
teljes körő ellátást biztosít a gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülık számára.  
- Családgondozást, utógondozást, utógondozói ellátást 
biztosít, és gyámi feladatokat lát el. 
- Szükség szerint speciális ellátást nyújt. 

Vállalkozási 
tevékenysége:  

 
Nincs. 

 
Férıhelyek száma: 

 
Hajdúnánás, Rákosi V. u. 1/a.                – 11 fı, 
Hajdúnánás, Bethlen G. körút 33.          – 12 fı, 
Hajdúnánás, Jókai u. 22.                         –   8 fı, 
Hajdúnánás, Lehel u. 18.                        – 12 fı, 
Hajdúnánás, Lehel u. 1.                          – 10 fı, 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 3.                – 10 fı, 
Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 3-4.               – 12 fı, 
Hajdúnánás, Polgári u. 77.                      – 12 fı, 
Hajdúnánás, Somogyi B. u. 5/a.              – 12 fı, 
Hajdúnánás, Kapitány út 24.                   – 12 fı. 

 
 
Vagyona: 

Összes férıhely:                                      -111 fı 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a 
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. 
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény 
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg 
tartalmazza. 
 

A vagyon feletti rendelkezés 
joga: 

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

 
Az intézményvezetı 
kinevezési rendje: 

 
Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott 
idıre – 5 évre – bízza meg a vezetıi feladatok ellátására.  
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2./ A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 319/2006. (IX. 22.) MÖK határozatát. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Szentjóbi Szabó Attiláné, igazgató 
Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
268/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében a komádi Gyermekotthon, Hasznosidı Központ alapító okiratának hatályos 
szövegét 2008. január 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja meg: 
 
Az intézmény neve:  KOMÁDI GYERMEKOTTHON, HASZNOSIDİ KÖZPONT 
 
Rövidített neve:  KOMÁDI GYERMEKOTTHON 
 
Székhelye:         Komádi, Köztársaság u. 31.  
 
Alapító szerv:  Vallás és Közoktatási Minisztérium   
 
Alapításának éve:        1939. 
 
Fenntartó és felügyeleti Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
szerv neve, címe:  4024 Debrecen, Piac u. 54. sz. 
   
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 
 
Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 

önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 

 
Típusa:   Gyermekvédelmi intézmény gyermekotthoni ellátást biztosító 

alaptevékenységgel, a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 
fiatalok belsı foglalkoztatásával, a hasznosidı központ 
lehetıségei szerint. 
 

Az intézmény tevékenységi köre: 
TEÁOR szerinti 
tevékenysége:   55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

55.51 Munkahelyi étkeztetés 
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 
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A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó teljes 
körő ellátást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban 
részesülık számára. 
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 

Alaptevékenysége: 
Szakfeladat rend szerint: 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
75175-7 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási 

intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai  
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai  
85313-6 A gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
– A gyermekvédelmi szakellátás keretén belül otthont nyújtó 

teljes körő ellátást biztosít a gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülık számára.  

– Családgondozást, utógondozást, utógondozói ellátást 
biztosít, és gyámi feladatokat lát el. 

– Szükség szerint speciális ellátást nyújt. 
A férıhelyeinek száma: 160 fı, 
ebbıl: ideiglenes elhelyezés: 12 fı, 

 
Alaptevékenységhez kapcsolódó 55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
kiegészítı tevékenysége:  
 
Vállalkozási tevékenysége: nincs 

 
Vagyona:   A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 

ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a 
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint.  
 A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény 
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 

 
A vagyon feletti rendelke-  Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
zés joga: rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
az irányadó. 

 
Az intézményvezetı   Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre 
kinevezés rendje: – 5 évre – bízza meg a vezetıi feladatok ellátására.  
 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 188/2007. (VI. 29.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Hidvégi László, igazgató 
Határidı:    2007. december 31. 
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269/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében a hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon alapító okiratának hatályos szövegét 2008. január 1-jei hatállyal a következık 
szerint állapítja meg: 
 
Az intézmény neve: 
 
 
Rövidített neve: 
 

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 
 
ÉLTES MÁTYÁS ISKOLA ÉS GYERMEKOTTHON 

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

 
4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 21.                   8 fı 
4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari út 49.                   10 fı 
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.         10 fı 
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 4/a.      10 fı 
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.         10 fı 
4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 6/a.      10 fı 
4200 Hajdúszoboszló Széchenyi u. 16.                    10 fı 
4200 Hajdúszoboszló Ék u. 40.                                10 fı 
4200 Hajdúszoboszló Hajdú u. 29/2                         10 fı 

 
Alapító szerve: 

 
Közoktatási Minisztérium 
Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB. 

 
Alapításának éve: 

 
1957. 

 
Fenntartó és felügyeleti 
szerv neve, címe:  

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

 
Az intézmény jogállása: 

 
Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

 
Gazdálkodási jogköre: 

 
Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 
önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 
 

Típusa: 
 
 
 
 
 

Többcélú közös igazgatású – gyógypedagógiai nevelést-
oktatást, kollégiumi és különleges gyermekotthoni feladatot 
ellátó – közoktatási és gyermekvédelmi intézmény.   
Sajátos nevelési igényő 
(enyhe értelmi fogyatékos) tanulók számára: 
  felvehetı tanulók maximális létszáma: 
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Az intézmény kötelezı 
felvételt biztosító 
elıkészítı szakiskola 
felvételi körzete: 

-általános iskola 1-8. évfolyam:   127 fı 
-elıkészítı szakiskola 9-10. 
évfolyam:      60 fı 
-kollégium:    40 fı                                              
-különleges lakásotthonban nevelhetı 

  gyermeklétszám                                   88 fı 
 
Sajátos nevelési igényő 
(súlyos beszédfogyatékos) tanulók számára: 
felvehetı tanulók maximális létszáma: 
- általános iskola 1-4. évfolyam:                 39 fı 

 
Ifjúsági korosztályú sajátos nevelési igényő fiatalok belsı 
foglalkoztatása, munkába állítása, életkezdésük segítése 
gyermekotthoni ellátás keretében. 
 
Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúszovát, 
Nagyhegyes, Kaba, Tetétlen, Földes, Nádudvar, Berettyóújfalu, 
Hencida, Gáborján, Váncsod, Bojt, Nagykereki, Biharkeresztes, 
Berekböszörmény, Komádi, Bedı, Magyarhomorog, Zsáka, 
Furta, Darvas, Csökmı, Körösszakál, Körösszegapáti, Újiráz, 
Mezısas, Mezıpeterd, Szentpéterszeg, Bakonszeg, Ártánd, 
Told. 
 

Az intézmény tevékenységi 
köre: 
TEÁOR szerinti 
tevékenysége:  
 
 
 
 
Alaptevékenysége: 
Szakfeladat rend szerint: 

 
 
80.10 Alapfokú oktatás 
80.21 Általános középfokú oktatás 
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
55.51 Munkahelyi étkeztetés 
 
 
80513-5 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos 
nevelési igényő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése, oktatása (szorgalmi idıben) 
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos 
nevelési igényő gyermekek, tanulók számára 
80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 
általános iskolai nevelése oktatása,  
80222-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 
szakiskolai nevelése, oktatása, kötelezı felvételt biztosító 
elıkészítı szakiskola 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok   
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi 
idıben)  
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése 
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
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társulások elszámolásai 
 85310 Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással 
- különleges gyermekotthoni ellátás 
85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 
85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

Alaptevékenységhez 
kapcsolódó kiegészítı  
tevékenysége:                        55241-1 Munkahelyi vendéglátás  
  
Vállalkozási tevékenysége: Nincs 

 
 
Vagyona: 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a 
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. 
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény 
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 

 
A vagyon feletti rendelke- 
zés joga: 

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

 
Az intézményvezetı kine-
vezési rendje: 

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

 
 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 182/2007. (VI. 29.) MÖK határozatát.  
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Papp Anna, igazgató 
Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
270/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon 
alapító okiratának hatályos szövegét 2008. január 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja 
meg: 
 
Az intézmény neve: BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZİ  
 ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON 
 
Székhelye: 4110 Biharkeresztes, Ady E. u. 2. sz. 
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Telephelye: 4110 Biharkeresztes, Táncsics u. 34. 
 
Alapításának éve: 1964. 
 
Alapító szervek: Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB. 
 Biharkeresztesi Járási Tanács VB. 
 Biharkeresztesi Községi Tanács VB. 

   
Fenntartó és felügyeleti Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
szerv neve, címe:  4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 
Jogállása: Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 
 
Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 

önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 

 
Típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény 
 
Tagozat: Iskolarendszerő gimnáziumi felnıttoktatás levelezı munkarend 

szerint 
 
Az intézmény tevékenységi köre: 
Alaptevékenysége 
TEÁOR szerint: 80.21 Általános középfokú oktatás 

80.22 Szakmai középfokú oktatás 
80.42 Máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás 
55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
55.51 Munkahelyi étkeztetés 

 
Szakfeladat rend szerint: 80214-42 
 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás (9-12. 

évfolyam) 
80221-4 
Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás (9-10. 
évfolyam), kötelezı felvételt biztosító szakiskola 
 
Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (10. 
évfolyam) 
 
80216-6 
Gimnáziumi felnıttoktatás, levelezı munkarend szerint (9-12. 
évfolyam) 
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80224-1 
Nappali rendszerő, szakképesítés megszerzésére felkészítı 
iskolai oktatás: 
- a szakközépiskolai nevelés-oktatás keretében 1 

szakképzési évfolyamon érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkezı tanulók felkészítése szakmai vizsgára az alábbi 
szakképesítések körében: 
számítástechnikai szoftver-üzemeltetı (OKJ szám: 52 
4641 03), 
szállítmányozási ügyintézı (OKJ szám: 52 3439 04), 

- a szakközépiskolai nevelés-oktatás keretében 2 
szakképzési évfolyamon érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkezı tanulók felkészítése szakmai vizsgára az alábbi 
szakképesítések körében: 
informatikai rendszergazda (informatikai hálózattelepítı 
és -üzemeltetı elágazás) (OKJ szám: 54 481 03 0010 54 
01) 
informatikai rendszergazda (számítógéprendszer-
karbantartó elágazás) (OKJ szám: 54 481 03 0010 54 04) 

- szakiskolai nevelés-oktatás keretében 2 szakképzési 
évfolyamon felkészít szakmai vizsgára az alábbi 
szakképesítések körében: 
dísznövény- és zöldségtermesztı (OKJ szám: 31 6207 01). 
dísznövénykertész (OKJ szám: 33 622 01 0000 00 00) 
kertész (zöldségtermesztı elágazás) (OKJ szám: 31 622 
01 0010 31 04) 
számítógép-szerelı, -karbantartó (OKJ szám: 33 523 01 
0000 00 00) 

 
55131-5 
Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

 
80512-4 
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı gyermekek, 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása  

 
80511-3 
Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben 
9-10. évfolyam) 

 
80402-8  
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 
75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése 
75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
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Alaptevékenységhez kapcsolódó  
kiegészítı, kisegítı  
tevékenység:  55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
 
Az intézménybe felvehetı  
tanulók maximális létszáma: Nappali rendszerő képzésben: 

- gimnázium: 280 fı 
- szakiskola 9-10. évfolyamon: 70 fı 
- szakiskolai felzárkóztató oktatás 10. évfolyamon: 15 fı 
- szakiskolai szakképzı (11-12.) évfolyam: 70 fı  
- szakközépiskolai szakképzı (13-14.) évfolyam: 70 fı 
 Felnıttoktatásban: 
- iskolarendszerő gimnáziumi felnıttoktatás: 140 fı 
 
 Diákotthoni ellátásban: 
- diákotthoni elhelyezésben részesülık maximális 

létszáma: 90 fı 
- diákotthoni férıhelyek száma: 90 fı  

 
A kötelezı felvételt biztosító 
szakiskolai intézményegység 
felvételi körzete: Ártánd, Bedı, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, 

Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, 
Mezıpeterd, Mezısas, Nagykereki, Told 

 
Vagyona: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 

ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a 
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. 

 A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény 
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 

 
A vagyon feletti rendel- Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
kezés joga: rendelkezés jogára a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendelet az irányadó. 

 
Az intézményvezetı  Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott 
kinevezési rendje: idıre - 5 évre - bízza meg a vezetıi feladatok ellátására. 
 
Vállalkozási tevékenysége: nincs 
 
 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 25/2007. (II. 23.) MÖK határozatát. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
 Szabó András igazgató 
Határidı: 2007. december 31. 
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271/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 
alapító okiratának hatályos szövegét 2008. január 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja 
meg: 
 
Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ FİIGAZGATÓSÁGA 
 

Székhelye: Debrecen, Piac u. 42-48. sz. 
 

Alapító szerv: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
 

Alapításának éve: 2004. 
 

Felügyeleti szerv: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati 
költségvetési szerv. 
 

Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan 
gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, 
amely ellátja a következı részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek egyes gazdálkodási feladatait: 
 
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és 

Nyírségi Lakásotthonai Debrecen 
      Debrecen Piac u. 54. 
- Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat  
      Debrecen Vármegyeháza u.9. 
- Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, 

Debrecen  
      Debrecen, Lóverseny u. 3. 
- Györffy István Középiskolai Kollégium 
      Debrecen, Postakert u. 7./b. 
- Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, 

Kézmőves Udvarház 
      Debrecen, Hollós u. 3.  
- Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
      Debrecen, Déri tér 1. 
- Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs 

Központ 
      Debrecen, Bem tér 19. 
- Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
      Debrecen, Piac u. 20. 
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- Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet  

      Debrecen, Monti e. u. 7.  
- Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális 

Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
Hajdúböszörmény 

      Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5. 
- Arany János Gyermekotthon, Berettyóújfalu 

Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
- Hajdúsági Lakásotthonok, Hajdúnánás 

Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
- Gyermekotthon, Hasznosidı Központ, Komádi 

Komádi. Köztársaság u. 31. 
- Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium 

és Gyermekotthon, Hajdúszoboszló 
Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 10-12. 

- Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és 
Diákotthon, Biharkeresztes 
Biharkeresztes, Ady E. u. 2. 

 
Szakágazati besorolása: 75.11. Általános közigazgatás (TEÁOR) 

 
Az intézmény tevékenységi 
köre: 
 

 
74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítı 
szolgáltatás 
75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi 
társulási intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai 

75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
 

Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

Vagyona: - A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 
ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata az 
önkormányzat rendeleteiben meghatározottak szerint. 

- A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény 
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 

 

A vagyon feletti rendelkezés 

joga: 
 

Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
rendelkezés jogára az önkormányzat rendeletei az irányadóak. 
 

Az intézményvezetı kine-
vezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozatlan 
idıre bízza meg az intézményvezetıi feladatok ellátására.  

 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 169/2005. (V. 13.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    megbízott igazgató 
Határidı:    2007. december 31. 
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272/2007. (X. 26.) 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, módosított 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.) 23. § (2) (3) bekezdései, a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történı végrehajtásáról szóló 
módosított 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a alapján 
pályázatot hirdet  
 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága 
(4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) 

 
magasabb vezetıi megbízásának betöltésére a következı feltételekkel: 
− büntetlen elıélet, 
− egyetemi vagy fıiskolai szintő közgazdasági felsıoktatásban szerzett szakképzettség,  
− legalább 5 év költségvetési gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlattal 
− legalább 5 éves vezetıi gyakorlat, továbbá 
− elınyt jelent az Intézményi Munkaügyi Információs Rendszer (IMI) és egyéb irodai 

alkalmazások (MS OFFICE) magas szintő ismerete, valamint az angol, német, vagy 
francia nyelv legalább középfokú ismerete. 

 
 
A magasabb vezetıi megbízás a pályázat elbírálást követıen azonnal betölthetı és 
határozatlan idıre szól. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
− szakmai önéletrajzot, 
− erkölcsi bizonyítványt, 
− szakképzettséget igazoló oklevél közjegyzı által hitelesített másolatát, 
− a pályázó nyilatkozatát a legalább 5 éves szakmai gyakorlatának és a legalább 5 éves 

vezetıi gyakorlatának meglétérıl,  
− az intézmény vezetésére vonatkozó programot, valamint annak maximum 1 A/4 oldal 

terjedelmő összefoglalását (mely a döntés elıkészítı anyag részét képezi), 
− a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt 

összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, 
− a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevık a pályázati anyagát 

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

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

A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés Elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kell 
benyújtani 6 példányban (egy eredeti és öt másolat), zárt borítékban „Pályázat Gazdasági 
Szolgáltató” jeligével ellátva 2007. november 15-én 16.00 óráig (beérkezés). 
 
Bérezés és juttatások: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet és a közgyőlés döntése szerint. 
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A pályázatokról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat várhatóan a 2007. novemberi ülésén 
dönt. 
Az intézményrıl további információt az Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Fıosztálya ad 
az (52) 507-556 telefonszámon. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. november 30. 
 
 
 
273/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló, 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,  
 

Sebı László -t 
 

az intézmény megfelelı feltételekkel rendelkezı közalkalmazottját a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) 
magasabb vezetıi megbízásának ellátásával bízza meg. 

 
A magasabb vezetıi megbízás 2007. október 26-tól a munkakör betöltésére kiírt pályázati 
eljárás eredményes lezárásáig szól. 
A közalkalmazottat a megbízás idejére közalkalmazotti illetményén felül 250 %-os, 49.000,- 
Ft/hó összegő magasabb vezetıi pótlék illeti meg. 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi megbízással kapcsolatos 
munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2007. október 26. 
 
 
 
274/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 69. §-a, valamint a közoktatásról szóló módosított 1993. 
évi LXXIX. törvény 86. §-a, továbbá a 89. § (3) bekezdése alapján a következık szerint ért 
egyet a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet által ellátott - a polgári 
Barankovics tér 2. szám alatt 2007. július 31-ig mőködı ingatlanon használt - logopédiai és 
nevelési tanácsadási feladatok ellátásához szükséges eszközök átadásáról szóló megállapodás 
megkötésével a Polgári Kistérség Többcélú Társulással: 
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MEGÁLLAPODÁS 
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges eszközök átadásáról 

 
 
amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 
54.) képviseletében Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, mint átadó között  
 
másrészt a Polgári Kistérség Többcélú Társulása (4090 Polgár Barankovics tér 5.) 
képviseletében Tóth József elnök, mint átvevı között a következı feltételek szerint: 

 
1. Megállapodó felek kijelentik, hogy az Átvevı a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi 

LXXIX. törvény 89/A. § (2) és (3) bekezdése alapján 2005. november 1. napjától a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadói és a logopédiai 
szakszolgálati feladatok ellátását átvállalta, mely feladatot a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehabilitációs Szolgáltató Központján 
keresztül látta el 2007. június 30. napjáig.  

 
2. Átvevı kijelenti, hogy a Társuláshoz tartozó 6 településre vonatkozóan önként vállalt 

feladatellátás keretében, 2007. szeptember 1. napjától határozatlan idıtartamra a polgári 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola útján látja el a szakszolgálati feladatokat.  

 
3. Az átvevıt az átadás-átvétel idıpontjától kezdıdıen terhelik a feladatellátással 

kapcsolatos kötelezettségek. 
 

A feladatellátást szolgáló ingó vagyon átadása 
 

4. Az átadó 2007. november 1-jétıl a feladatok ellátásához a megállapodás mellékletét 
képezı eszközök és berendezések térítésmentes használatát biztosítja a feladatellátás 
idejére az átvevı számára. Az 5. pontban elıírt mellékletek meghatározására az átadás 
napján kerül sor. 
 

Az átadás-átvételt megelızı intézkedések 
 
5. A jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba.  

 
6. A felek kölcsönösen rögzítik, hogy a feladatátvétel idıpontjában jelen megállapodás 

mellékletét képezi:  
• az átadás-átvételi jegyzıkönyv (1. sz. melléklet), 
• statisztikai adatok az ellátott gyermekekrıl, tanulókról (2. sz. melléklet), 
• az intézmény által használt eszközök és berendezések leltára (3. sz. melléklet), 
• átadó és átvevı jelen megállapodást jóváhagyó határozata (4. sz. melléklet), 
• a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásában érintett települések névsora (5. számú 

melléklet) 
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7. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. törvény, a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény, valamint Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. 
IV. törvény rendelkezései irányadók. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:       2007. november 30. 
 
 
 
275/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban biztosított 
jogkörében eljárva a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltató Intézetben – a feladatellátás átszervezése mellett két ütemben 
végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el. 
 
1. Az elsı ütemben a feladatellátás átszervezése mellett, a munkajogi szabályok 

figyelembevételével 2007. december 10-tıl 4 üres álláshely megszüntetése mellett 13 
közalkalmazottat érintı, összesen 16,5 álláshely megszüntetésére kerül sor. 

 
Az elsı ütemben végrehajtandó létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a 
Munka Törvénykönyvérıl szóló módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) 
bekezdésében elıírt – foglalkoztatási csoportok szerinti megosztása a következı: 

 
Foglalkoztatási csoport 

megnevezése 
A létszámcsökkentéssel érintett 
közalkalmazottak létszáma (fı) 

1. foglalkoztatási csoport (szakmunkás): 3 
2. foglalkoztatási csoport (betanított munkás):  - 
3. foglalkoztatási csoport (segédmunkás): -- 
4. foglalkoztatási csoport (vezetı): -- 
5. foglalkoztatási csoport (ügyintézı): pedagógus: 4 
6. foglalkoztatási csoport (ügyviteli alkalmazott): 6 
Összesen: 13 

 
2. A második ütemben a feladatellátás átszervezése mellett a munkajogi szabályok 

figyelembevételével 2008. január 10-tıl 10 közalkalmazottat érintı 10 álláshely 
megszüntetésére kerül sor. 

 
A második ütemben végrehajtandó létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a 
Munka Törvénykönyvérıl szóló módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) 
bekezdésében elıírt – foglalkoztatási csoportok szerinti megosztása a következı: 
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Foglalkoztatási csoport 

megnevezése 
A létszámcsökkentéssel érintett 
közalkalmazottak létszáma (fı) 

1. foglalkoztatási csoport (szakmunkás): - 
2. foglalkoztatási csoport (betanított munkás):  - 
3. foglalkoztatási csoport (segédmunkás): -- 
4. foglalkoztatási csoport (vezetı): -- 
5. foglalkoztatási csoport (ügyintézı): pedagógus: 10 
6. foglalkoztatási csoport (ügyviteli alkalmazott): - 
Összesen: 10 

 
A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

a szolgáltató intézet vezetıje 
Határidı: elsı ütemben:  

2007. november 5. az érintett közalkalmazottak, valamint az Észak-alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatására, 
2007. december 10. illetve a felmentési tilalom és a korlátozás lejártának 
napja a felmentések közlésére, 
a prémiumévek program lehetséges résztvevıi esetén a programba való 
belépés napja, 

második ütemben:  
2007. december 5. az érintett közalkalmazottak, valamint az Észak-alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatására, 
2008. január 10. illetve a felmentési tilalom és a korlátozás lejártának napja 
a felmentések közlésére, 
a prémiumévek program lehetséges résztvevıi esetén a programba való 
belépés napja 

 
 
 
276/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelemmel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet, 
valamint a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdésében 
foglaltakra, egyetért azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet vezetıje gondoskodjon a következı feladatok 
szolgáltatás vásárlás útján történı biztosításáról: 
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, 
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása, 
- tanulótájékoztató és tanácsadó szolgálat, 
- szaktanácsadás. 
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A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
     a szolgáltató intézet vezetıje 
Határidı:    2007. december 31. 
 
 
 
277/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosítása 
érdekében, a 198/2007. (VI. 29.) MÖK határozattal elfogadott Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával kötendı közoktatási megállapodás végrehajtási határidejét 2008. május 
31. napjára módosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:         2007. október 31. 
 
 
 
278/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet alapító okiratának hatályos 
szövegét 2007. november 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja meg: 
 
Az intézmény neve: HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI 
SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 
 

Rövidített neve:  HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZOKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ 
INTÉZET 

 
Székhelye: 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. sz. 
 
Telephelyei: 4025 Debrecen, Piac u. 71.  
 

 4026 Debrecen, Bem tér 19. 
 
Alapító szerve: Hajdú-Bihar Megyei Tanács 
 
Alapításának éve: 1985. 
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Fenntartó és felügyeleti  
szerv neve, címe:   Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
    4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 
Jogállása: Önálló jogi személyként mőködı helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 
 
Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 

önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv, amelynek egyes gazdálkodási feladatait a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató 
Fıigazgatósága látja el. 

 
Típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény területi 

önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatási és pedagógiai 
szakszolgálati feladatellátással. 

 
Az intézmény tevékenységi köre: 
TEÁOR szerint:   74.14 Üzletviteli tanácsadás 
                70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 
 70.20 Intézményi vagyon mőködtetése 
  80.42 Máshová nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás 

80.10 Alapfokú oktatás 
Alaptevékenysége: 

80541-0 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás  
- pedagógiai értékelés 
- szaktanácsadás 
- pedagógiai tájékoztatás 
- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás  
- pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének 

segítése, szervezése 
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, 

összehangolása 
- tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat 
80521-2  
Pedagógiai szakszolgálat 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

  gyógypedagógiai tanácsadás  
- korai fejlesztés és gondozás  
- tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs tevékenység  
- nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás  
- gyógytestnevelési ellátás  
- utazószakember-hálózat mőködtetése, fejlesztı felkészítés 

feladatainak ellátása 
 55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges 
 (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás  

75192-2 Önkormányzatok elszámolásai 
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75176-8 Intézményi vagyon mőködtetése 
Vagyona: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 

ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése és használata a 
mindenkori vagyonrendeletben meghatározottak szerint. 
A vagyoni állapotot az önkormányzat és az intézmény 
mindenkori leltára, értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 

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

 
Az intézményvezetı kinevezési rendje: 

Nyilvános pályázat alapján a megyei közgyőlés határozott idıre - 
5 évre - bízza meg a vezetıi feladatok ellátására. 

 
Vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 192/2007. (VI. 29.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    a szolgáltató intézet vezetıje 
Határidı:    2007. november 5. 
 
 
 
279/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ – a munkajogi 
szabályok figyelembe vételével – 14 fı közalkalmazottat érintı és 2 üres álláshely 
megszüntetésével összesen 14,9 álláshely megszőnését eredményezı, egy ütemben 
végrehajtandó létszámcsökkentést rendel el. 
 
A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak – a Munka Törvénykönyvérıl szóló 
módosított 1992. évi XXII. törvény 94/C. § (1) bekezdésében elıírt – foglalkoztatási 
csoportok szerinti megosztása a következı: 
 

Foglalkoztatási csoport 
megnevezése 

A létszámcsökkentéssel érintett 
közalkalmazottak létszáma (fı) 

1. foglalkoztatási csoport (szakmunkás): 1 
2. foglalkoztatási csoport (betanított munkás):   
3. foglalkoztatási csoport (segédmunkás):  
4. foglalkoztatási csoport (vezetı):  
5. foglalkoztatási csoport (ügyintézı): 1 
6. foglalkoztatási csoport (ügyviteli alkalmazott): 12 
Összesen: 14 
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A közgyőlés felkéri elnökét és az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

Szilágyi Irén, igazgatóhelyettes 
Határidı: 2007. november 5. - az érintett közalkalmazottak, valamint az 

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ tájékoztatására  
 2007. december 10. illetve a felmentési tilalom és korlátozás 

lejártának napja a felmentések közlésére, 
 a prémiumévek program lehetséges résztvevıi esetén a 

programba való belépés napja 
 
 
 
280/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a feladatok hatékonyabb ellátása 
érdekében a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ tevékenységi 
körét a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kölcsey Ferenc Közmővelıdési és Tanácsadó 
Szolgáltató Intézete kötelezı közmővelıdési feladatainak átvételével módosítja és alapító 
okiratának hatályos szövegét 2007. november 1-jei hatállyal a következık szerint állapítja 
meg: 
 
Az intézmény neve:   
 
 
Az intézmény 
rövidített neve: 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS 
INFORMÁCIÓS KÖZPONT 
 
 
MÉLIUSZ KÖNYVTÁR 
 

Székhelye: Debrecen, Bem tér 19. 
 

Szakmai besorolása:  nyilvános könyvtár  
 

A könyvtári 
rendszerben elfoglalt 
helye: 

megyei könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási rendszer 
szolgáltató könyvtára 

Küldetésnyilatkozata: 
 

Mint nyilvános könyvtár feladatának tekinti a könyvtári 
dokumentum- és információs szolgáltatások rendszerszerő 
mőködtetését – gazdag és szakszerően feltárt állományára, képzett 
szakembereire és fejlett információs technológiai hátterére 
támaszkodva – helyi, megyei és regionális szinten egyaránt. 

Alapító szerve: 
 

 
Hajdú-Bihar Megyei Tanács  
 

Felügyeleti szerve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
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Gazdálkodási jogköre: Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 

önállóan gazdálkodó, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából a könyvtár vonatkozásában 
részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amelynek egyes 
gazdálkodási feladatait a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága látja el. 
 

A feladatellátást 
szolgáló vagyona: 

Az intézmény használatában lévı összes vagyon értékét a 
számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves 
mérleg tartalmazza. 
A vagyoni állapotot az intézmény mindenkori leltára tartalmazza.  
 

A vagyon feletti 
rendelkezés joga: 
 

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

Az intézményvezetı 
kinevezésének rendje: 
 

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

Az intézmény 
tevékenységi köre: 
 

TEÁOR és szakfeladat rend szerint 
 
22.13 idıszaki kiadvány kiadása 
22.23 könyvkötés 
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése (videokazetták, DVD -k, 

lemezek, CD-k) 
72.40 adatbázis tevékenység 
80.42 máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás 
80402-8 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység  
92312-7 közmővelıdési könyvtári tevékenység 
92601-8 máshová nem sorolt kulturális tevékenység 
74.40 hirdetés 
92181-5 Mővelıdési központok, házak tevékenysége 
91.33 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 

tevékenység 
 

Alaptevékenysége: 
Kötelezı feladat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.) Nyilvános könyvtár feladatkörében 

- győjteményét folyamatosan fejleszti, megırzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja,  
/1997. évi CXL. törvény 55. §/ 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
/1997. évi CXL. törvény 55. §/ 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak 
elérését, 
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/1997. évi CXL. törvény 55. §/ 
- mint az ODR egyik alapkönyvtára részt vesz a könyvtárak 

közötti dokumentum és információcserében,  
/1997. évi CXL. törvény 55. §/ 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
/1997. évi CXL. törvény 65.§/ 

- helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, 
feldolgoz és szolgáltat,  
/1997. évi CXL. törvény 65. §/ 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.  
/1997. évi CXL. törvény 65. §/ 

Megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási 
feladatai: 
- elısegíti a területén mőködı települési önkormányzatok, 

nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye 
településein mőködı közmővelıdési szervezetek mővelıdési 
céljai megvalósítását, 
/1997. évi CXL. törvény 85. §/ 

− együttmőködik a közmővelıdési szakmai tanácsadó és 
szolgáltató szervvel, az országos szakmai érdek-képviseleti 
szervezetekkel, 
/1997. évi CXL. törvény 85. §/ 

- közmővelıdési tevékenységgel összefüggı elemzéseket és 
fejlesztı programokat valósít meg,  
/1997. évi CXL. törvény 85. §/ 

- részt vesz a régió, elsısorban Hajdú-Bihar megye nemzetközi, 
országos, megyei közmővelıdési rendezvényeinek és 
kiállításainak szervezésében,  
/1997. évi CXL. törvény 85. §/ 

- győjti és összesíti a közmővelıdési információkat, megyei 
(fıvárosi) adattárat kezel, 
/1997. évi CXL. törvény 85. §/ 

- elısegíti a megye környezeti, mővészeti, közmővelıdési 
értékeinek, sajátosságainak bemutatását, 
/1997. évi CXL. törvény 85. §/ 

- végzi a közmővelıdési tevékenységek szervezıinek, 
vezetıinek szakmai képzését és továbbképzését  
/1997. évi CXL. törvény 85. §/: 
- FEOR 3713 
felsıfokú közmővelıdési szakember képzés 
- OKJ 71 8407 01 
középfokú közmővelıdési szakember képzés 
- OKJ 52.8407 01 
ellátja az amatır mővészeti tevékenység résztvevıinek és 
csoportvezetıinek alap- és továbbképzését 
néptánc, társastánc, kórusmővészet, népzene, irodalom, 
színjátszás, báb, tárgyi népmővészet 
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Kötelezı feladat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b.) A megye egész területére vonatkozóan 
- ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentum-

ellátással kapcsolatos feladatokat,  
/1997. évi CXL. törvény 66. §/ 

- szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését, 
/1997. évi CXL. törvény 66. §/ 

- végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai 
kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,  
1997. évi CXL. törvény 66. §/ 

- a települési könyvtárak tevékenységét segítı szolgáltatásokat 
nyújt,  
/1997. évi CXL. törvény 66. §/ 

- szervezi a megyében mőködı nyilvános könyvtárak statisztikai 
adatszolgáltatását,  
/1997. évi CXL. törvény 66. §/ 

- végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és 
szakképzést,  
/1997. évi CXL. törvény 66. §/ 

- ellátja a megye önkormányzati könyvtáraiban dolgozó 
kulturális szakemberek szakmai továbbképzésével kapcsolatos 
jogszabályban meghatározott feladatokat,  
/1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet 1. §/ 

- a minisztériummal kötött megállapodás szerint részt vesz a 
szakfelügyeleti vizsgálatokban. 
/14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet  7. § (2) 

 
  
Vállalkozási 
tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 

 
2. A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 202/2007. (VI. 29.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Szilágyi Irén, mb. igazgató 
Határidı: 2007. október 31. 
 
 
 
281/2007. (X. 26.) 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, módosított 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.) 23. § (2) (3) bekezdései, a Kjt. mővészeti, közmővelıdési és közgyőjteményi ágazatban 
történı végrehajtásáról szóló módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról, valamint a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi 
CXL. törvény 95. §-a alapján pályázatot hirdet 
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a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ 
(4026 Debrecen, Bem tér 19.) 

 
magasabb vezetıi megbízásának betöltésére a következı feltételekkel: 
 
 
− büntetlen elıélet, és 
− szakirányú egyetemi végzettség (egyetemen szerzett, az intézmény alaptevékenységének 

megfelelı oklevél, vagy a jogász, illetve közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél), 
továbbá 

− legalább 5 éves szakmai gyakorlat, és 
− kiemelkedı szakmai vagy tudományos tevékenység. 
 
A magasabb vezetıi megbízás 2008. február 1-tıl 2013. január 31-ig tartó 5 év határozott 
idıre szól. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 
− szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza a kiemelkedı szakmai, vagy tudományos 

tevékenységre vonatkozó információkat is), 
− erkölcsi bizonyítványt, 
− végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, 
− a legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást, 
− az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot, valamint annak maximum 1 A/4 

oldal terjedelmő összefoglalását (mely a döntés elıkészítı anyag részét képezi), 
− a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-ában és 10. 

§-ában foglalt összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn, 
− a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevık a pályázati anyagát 

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

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

 
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54. 
sz.) kell benyújtani 6 példányban (1 eredeti és 5 másolat), zárt borítékban „Pályázat Megyei 
Könyvtár” jeligével ellátva, a Kulturális Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 napon 
belül. 
 
Bérezés és juttatás: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására 
kiadott, módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint. 
 
A magasabb vezetıi megbízásról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium véleményének kikérésével – várhatóan a 2008. januári 
ülésén dönt. 
Az intézményrıl további információt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala 
Intézményfenntartói Fıosztálya ad az (52) 507-565 telefonszámon. 
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A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2008. január 31. 
 
 
 
282/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1./ A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
88.§ (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Mikepércs 
elnevezéső költségvetési szervet 2008. február 29. napjával megszünteti. 
 
A megszüntetı okiratot a következık szerint fogadja el: 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
 
A költségvetési szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, 

Mikepércs 
 
Székhelye:    4271, Mikepércs, Forrás tanya 42. 
 
Felügyeleti szerv neve:  Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 
Megszüntetı szerv:   Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 
A megszüntetés oka:   Az ellátandó feladat más szervezetben hatékonyabban 

teljesíthetı. 
 
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. 
 
A közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2008. február 29. 
napjával megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Mikepércs 
Intézményvezetıjét, a közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
A megszőnı költségvetési szerv feladatainak jövıbeni ellátásáról a megyei közgyőlés a 
HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társasággal, mint jogutóddal 
megkötendı együttmőködési megállapodás útján gondoskodik. 
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2./ A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdése d) alapján – a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Idısek Otthona, Mikepércs intézményvezetıjének Vargáné Budai 
Magdolnának a közalkalmazotti jogviszonya és magasabb vezetıi megbízása 2008. február 
29-én megszőnik. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Vargáné Budai Magdolna, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Idısek Otthona, Mikepércs intézményvezetı 

Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
283/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1./ A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 
88.§ (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi 
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhát elnevezéső költségvetési 
szervet 2008. február 29. napjával megszünteti. 
A megszüntetı okiratot a következık szerint fogadja el: 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
A költségvetési szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és 

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, 
Balmazújváros-Nagyhát 

 
Székhelye:    4060 Balmazújváros-Nagyhát, Pf.: 10. 
 
Felügyeleti szerv neve:  Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 
Megszüntetı szerv:   Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 
A megszüntetés oka:   Az ellátandó feladat más szervezetben hatékonyabban 

teljesíthetı. 
 
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. 
 
A közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2008. február 29. 
napjával megszőnik. 
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A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi 
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, Balmazújváros-Nagyhát Intézményvezetıjét, a 
közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
megtételére. 
 
A megszőnı költségvetési szerv feladatainak jövıbeni ellátásáról a megyei közgyőlés a 
HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társasággal, mint jogutóddal 
megkötendı együttmőködési megállapodás útján gondoskodik. 
 
2./ A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján – a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, 
Balmazújváros-Nagyhát, intézményvezetıjének Dobos Sándornénak a közalkalmazotti 
jogviszonya és a magasabb vezetıi megbízása 2008. február 29-én megszőnik. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Dobos Sándorné, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek 
Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, 
Balmazújváros-Nagyhát, intézményvezetı 

Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
284/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1./ A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 
88.§ (3.) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, 
Komádi elnevezéső költségvetési szervet 2008. február 29. napjával megszünteti. 
 
A megszüntetı okiratot a következık szerint fogadja el: 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
 
A költségvetési szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok 

Otthona, Komádi 
 
Székhelye:    4138 Komádi, Iszap tanya 
 
Felügyeleti szerv neve:  Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 
Megszüntetı szerv:   Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 
A megszüntetés oka:   Az ellátandó feladat más szervezetben hatékonyabban 

teljesíthetı. 
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A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. 
 
A foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2008. február 29. 
napjával megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi 
Intézményvezetıjét, a közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
A költségvetési szerv által a feladatellátáshoz használt önkormányzati vagyon feletti 
használati jog a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú 
Társaságot illeti meg.  
A megszőnı költségvetési szerv feladatainak jövıbeni ellátásáról a megyei közgyőlés a , 
DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társasággal, mint 
jogutóddal megkötendı együttmőködési megállapodás útján gondoskodik. 
 
2./ A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján – a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Fogyatékosok Otthona intézményvezetıjének Krucsó Sándornak a 
közalkalmazotti jogviszonya és a magasabb vezetıi megbízása 2008. február 29-én 
megszőnik. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Krucsó Sándor, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Fogyatékosok Otthona, Komádi, intézményvezetı 

Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
285/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
1./ A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a 
88.§ (3) bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és 
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd elnevezéső költségvetési szervet 2008. február 29. 
napjával megszünteti. 
A megszüntetı okiratot a következık szerint fogadja el: 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
A költségvetési szerv neve: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai 

Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd 
 
Székhelye:    4161 Báránd, Hangás dőlı 
 
Felügyeleti szerv neve:  Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
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Megszüntetı szerv:   Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 
 
A megszüntetés oka:   Az ellátandó feladat más szervezetben hatékonyabban 

teljesíthetı. 
 
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor. 
 
A közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2008. február 29. 
napjával megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Értelmi 
Fogyatékosok Otthona, Báránd Intézményvezetıjét, a közalkalmazotti jogviszonyok 
megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
A költségvetési szerv által a feladatellátáshoz használt önkormányzati vagyon feletti 
használati jog a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú 
Társaságot illeti meg.  
A megszőnı költségvetési szerv feladatainak jövıbeni ellátásáról a megyei közgyőlés a 
DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társasággal, mint 
jogutóddal megkötendı együttmőködési megállapodás útján gondoskodik. 
 
2./ A költségvetési szerv megszőnése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontja alapján – a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona intézményvezetıjének 
Törzsökné Vas Gabriellának a közalkalmazotti jogviszonya és a magasabb vezetıi megbízása 
2008. február 29-én megszőnik. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Törzsökné Vas Gabriella, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd 
intézményvezetı 

Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
286/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
I./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 
szóló módosított 1959. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120.-121. §-a 
alapján ellátási szerzıdést köt a HAHUSZO, Hajdúnánási Humán Szolgáltató Közhasznú 
Társasággal a következık szerint: 
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EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke, 
másrészrıl a Hajdúnánási Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság, mint fenntartó, 
Hajdúnánás Fürdı u. 1. (továbbiakban: Kht.) képviseletében Verdó György, ügyvezetı 
(továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következı feltételek szerint. 
 
1./ A felek megállapodásának tárgya az Önkormányzat és a Kht. között a közös célok 
megvalósításában való együttmőködés kereteinek, a Kht. által ellátott szolgáltatásoknak, 
tevékenységeknek meghatározása. 
 
2./ Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 
70. § b) és 81. §, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 
1993. évi III. törvény 88. § és 120. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a szakosított szociális 
ellátást a jelen megállapodásban foglaltak szerint:  
− a hajdúnánási székhely, illetve a hajdúnánási és a nyíradonyi telephely vonatkozásában 

jelen együttmőködési megállapodás aláírásától,  
− a balmazújváros-nagyháti és a mikepércsi telephelyek vonatkozásában 2008. március 1. 

napjától határozatlan ideig a Kht. útján nyújtja. 
 
3./ A Kht. rendelkezik a szociális tevékenységhez szükséges engedélyekkel: mőködési 
engedély száma: KH. 422/1998., valamint KH.: 1219-1/2005., alapító okirat száma: 
110/1996.(XI. 15.) MÖH határozat, cégjegyzék szám: 09-14-000014, adószám: 18549878-2-
09.  
A Kht. vállalja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletében 
meghatározott szakmai feltételek szerint mőködteti az intézményt. 
 
4./ A Kht. a következı szolgáltatásokat nyújtja: 
Hajdúnánáson: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül: 
 

- Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő ellátása 210 
férıhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
ezen belül mozgáskorlátozottak szakosított ellátása. 

- Pszichiátriai betegek ellátása 30 férıhelyen azon krónikus pszichiátriai betegek 
számára, akik az ellátás igénybevételének idıpontjában nem veszélyeztetı állapotúak, 
akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. 

- Megyei módszertani szakirányítás feladatok, a megyei önkormányzat által fenntartott, 
illetve területén lévı helyi önkormányzat által mőködtetett, továbbá a megye területén 
székhellyel rendelkezı nem állami fenntartású szociális intézmény szakmai 
munkájának segítése, szakmai ellenırzésében való részvétel. 

 
Nyíradonyban: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül  
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– Pszichiátriai betegek ellátása 150 férıhelyen (ebbıl az átlagot jóval meghaladó minıségő 
szociális ellátás 8 férıhelyen) azoknak a számottevı pszichiátriai kezelést nem igénylı 
dementált ellátottaknak, akik nem veszélyeztetı állapotúak, viszont önálló életvitelre nem 
képesek, és állandó intézeti gondoskodást, ápolást-gondozást, valamint teljes körő ellátást 
igényelnek. 

 
Balmazújváros-Nagyháton: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
              8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
Enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, teljes körő 
ellátása 147 férıhelyen, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú 
foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. 
Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő ellátása 50 férıhelyen, 
akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 
 
Mikepércsen: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
 
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
Nyugdíjkorhatárt betöltött olyan idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő ellátása 162 
férıhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 
Az átlagot jóval meghaladó minıségő – emelt szintő – szociális ellátás 8 férıhelyen. 
Dementálodott idıskorú pszichiátriai betegek ellátása 25 férıhelyen. 
 
5./ A megállapodás 4. pontjában meghatározott szolgáltatások normatív állami 
hozzájárulásának igénylésére a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésében 
meghatározott feltételek szerint kerül sor. 
 
6./ Az intézménybe történı elhelyezés kérelemre indul, melyet a Kht. ügyvezetıjéhez kell 
benyújtani. 
 
7./ Az alapító külön határozatával megállapított intézményi térítési díj alapján az ellátásért 
fizetendı személyi térítési díjat a Kht. ügyvezetıje állapítja meg, melyrıl a jogosultat írásban 
értesíti. 
Ha kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik, a Kht. ügyvezetıje dönt a 
térítési díj csökkentésérıl, illetve elengedésérıl. 
Az ellátott tartására, gondozására köteles hozzátartozók esetében, ha a térítési díj teljes, 
illetıleg részösszegének megfizetése a kötelezett és családja megélhetését átmenetileg vagy 
tartósan veszélyezteti, egyedi elbírálás alapján a térítési díj csökkenthetı, illetve elengedhetı a 
következı esetekben: 

a) a családban az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 

b) tartós betegség, 
c) haláleset, 
d) elemi csapás, 
e) idıs fogyatékos hozzátartozó családon belüli gondozása. 
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8./ A Kht. ügyvezetıje kijelenti, hogy jelen megállapodással átvállalt szociális ellátásokra, a 
gazdálkodásra, számvitelre vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket, valamint 
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, azokat maradéktalanul betartja és betartatja. 
 
9./ A Kht. ügyvezetıje évente beszámol az Önkormányzatnak a megállapodásban vállalt 
szakmai tevékenységérıl, valamint az intézménybe érkezett panaszok tényérıl és az azokkal 
kapcsolatosan megtett intézkedésekrıl. 
 
10./ Az ügyvezetı a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, 
valamint a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását az 
Önkormányzat által meghatározott forma és határidı szerint teljesíti. 
 
11./ A tárgyi feltételek biztosítása érdekében az Önkormányzat a Kht. részére ingyenes 
használatba adja: 
- a Hajdúnánás 5378 hrsz. alatt felvett, a valóságban Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám alatti, 
- a Hajdúnánás 002536 hrsz. alatt felvett, a valóságban Hajdúnánás, Magyar út 46. szám alatti 
- a Nyíradony 001170/1 hrsz. alatt felvett, a valóságban Nyíradony, Vörösmarty u. 26. szám 
alatti, 
- a Balmazújváros 260/39, 260/43 hrsz. alatt felvett, a valóságban Balmazújváros-Nagyhát 
alatti, 
- a Balmazújváros 4289/5 hrsz.alatt felvet, a valóságban Balmazújváros Veres p. u. 65. sz. 
alatti, 
- a Mikepércs 165, 166, 167, 168, hrsz. alatt felvett, a valóságban Mikepércs, Forrás tanya  
alatti ingatlanokat, valamint leltárban szereplı tárgyi eszközöket. 
 
Az ingatlanok és ingóságok ingyenes használatának joga a szerzıdés idıtartamának idejére 
illeti meg a Kht-t. 
 
A Kht. vállalja, hogy az ingyenes használat idıtartama alatt gondoskodik az ingyenes 
használatba kapott ingatlanrészek karbantartásáról, a tárgyi eszközök mennyiségi 
nyilvántartásáról, elhasználódásuk esetén azok felújításáról, karbantartásáról illetve szükség 
szerinti pótlásáról, a közüzemi díjak megfizetésérıl. 
 
12./ Az Önkormányzat szerzıdésszegés esetén a megállapodást jogosult azonnali hatállyal 
felmondani. A Kht. a felmondás közlése napjától számított hat hónapig köteles a szolgáltatást 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi. III. törvény 121. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján folyamatosan biztosítani.  
Az azonnali hatályú felmondás esetén az Önkormányzat kártérítésre nem tart igényt. 
 
13./ A megállapodást a szerzıdı felek hat hónapos felmondási idıvel az üzleti év végével 
szüntethetik meg. A felmondást megelızıen a felek kötelesek egyeztetni. 
 
14./ A megállapodást a felek képviselıi, mint akaratukkal megegyezıt jóváhagyólag aláírják.  
 
Debrecen, 2007. október 26. 
 
…………………………………..    ……………………………….. 

Verdó György                 Rácz Róbert 
    ügyvezetı         a megyei közgyőlés elnöke 
 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1179. 

II./ A közgyőlés ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi az együttmőködési megállapodásról 
HAHUSZO Kht-val kötött 380/2005. (XII. 16.) MÖK határozatát, és a NYÍRÁPO Kht-val 
kötött 381/2005. (XII. 16.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Verdó György, ügyvezetı 
Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
287/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
I./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. §-a, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 
szóló módosított 1959. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 88. §-a, illetve 120.-121. §-a 
alapján ellátási szerzıdést köt a DERMÁK, Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ 
Közhasznú Társasággal a következık szerint: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen Piac u. 54. 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében Rácz Róbert a megyei közgyőlés elnöke, 
másrészrıl a Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság, mint 
fenntartó, Derecske, Morgó tanya 1. (továbbiakban: Kht.) képviseletében Prek Sándorné, 
ügyvezetı (továbbiakban: megállapodó felek) között a mai napon a következı feltételek 
szerint. 
 
1./ A felek megállapodásának tárgya az Önkormányzat és a Kht. között a közös célok 
megvalósításában való együttmőködése kereteinek, a Kht. által ellátott szolgáltatásoknak, 
tevékenységeknek meghatározása. 
 
2./ Az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 
70.§ b) és 81. §, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 
1993. évi III. törvény 88. § és 120. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a szakosított szociális 
ellátást a jelen megállapodásban foglaltak szerint 2008. március 1. napjától határozatlan ideig 
a Kht. útján nyújtja. 
 
3./ A Kht. rendelkezik a szociális tevékenységhez szükséges engedélyekkel: mőködési 
engedély száma: KH. 538-7/2005, alapító okirat száma: 111/1996. (XI. 15.) MÖH határozat, 
cégjegyzék szám: 09-14-000013, adószám: 18549861-2-09.  
 
A Kht. vállalja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló módosított 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletében 
meghatározott szakmai feltételek szerint mőködteti az intézményt. 
 
4./ A Kht. a következı szolgáltatásokat nyújtja: 
Derecskén: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel, ezen belül  
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– Fogyatékos személyek ellátása 97 férıhelyen (ebbıl az átlagot jóval meghaladó minıségő 

szociális ellátás 7 férıhelyen) azon fogyatékos személyek számára, akiknek oktatására, 
képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van 
lehetıség. 

– Pszichiátriai betegek ellátása 55 férıhelyen (ebbıl az átlagot jóval meghaladó minıségő 
szociális ellátás 3 férıhelyen) azon krónikus pszichiátriai betegek számára, akik az ellátás 
igénybevételének idıpontjában nem veszélyeztetı állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést 
nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk 
ellátására segítséggel sem képesek. 

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

- Nyugdíjkorhatárt betöltött idıskorúak ápolása, gondozása, teljes körő ellátása 210 
férıhelyen, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
ezen belül mozgáskorlátozottak szakosított ellátása. 

- Pszichiátriai betegek ellátása 30 férıhelyen azon krónikus pszichiátriai betegek 
számára, akik az ellátás igénybevételének idıpontjában nem veszélyeztetı állapotúak, 
akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. 

- Megyei módszertani szakirányítás feladatok, a megyei önkormányzat által fenntartott, 
illetve területén lévı helyi önkormányzat által mőködtetett, továbbá a megye területén 
székhellyel rendelkezı nem állami fenntartású szociális intézmény szakmai 
munkájának segítése, szakmai ellenırzésében való részvétel. 

 
Bárándon: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
              8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
 
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
Pszichiátriai betegek ápolása, gondozása, teljes körő ellátása, akik számottevı pszichiátriai 
kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztetı állapotúak, viszont önálló életvitelre nem 
képesek és állandó intézeti gondoskodást igényelnek.  
Szenvedélybetegek ápolása, gondozása, teljes körő ellátása, akik szomatikus és mentális 
állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre idılegesen nem 
képesek, de kötelezı intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. 
Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történı ellátás 
Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolása, gondozása, teljes körő ellátása. 
Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 
foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 
 
Férıhelyek száma: 260 fı, ebbıl: 
Báránd:                                   100 fı 
Szerep-Hosszúhát                   160 fı 
 
Komádiban: 
TEAOR 8531 Szociális ellátás elhelyezéssel 
              8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
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Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történı ellátás 100 férıhelyen 
Súlyos és középsúlyos értelmi, vagy halmozottan fogyatékos személyek ápolása, gondozása, 
teljes körő ellátása, akiknek gondozására csak intézményi keretek között van lehetıség. 
Szervezi a nagykorú fogyatékos személyek szinten tartó, képességfejlesztı, munka jellegő 
foglalkoztatását, továbbá sport-és szabadidıs tevékenységét. 
 
5./ A megállapodás 4. pontjában meghatározott szolgáltatások normatív állami 
hozzájárulásának igénylésére a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésében 
meghatározott feltételek szerint kerül sor. 
 
6./ Az intézménybe történı elhelyezés kérelemre indul, melyet a Kht. ügyvezetıjéhez kell 
benyújtani. 
 
7./ Az alapító külön határozatával megállapított intézményi térítési díj alapján az ellátásért 
fizetendı személyi térítési díjat a Kht. ügyvezetıje állapítja meg, melyrıl a jogosultat írásban 
értesíti. 
Ha kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik, a Kht. ügyvezetıje dönt a 
térítési díj csökkentésérıl, illetve elengedésérıl. 
Az ellátott tartására, gondozására köteles hozzátartozók esetében, ha a térítési díj teljes, 
illetıleg részösszegének megfizetése a kötelezett és családja megélhetését átmenetileg vagy 
tartósan veszélyezteti, egyedi elbírálás alapján a térítési díj csökkenthetı, illetve elengedhetı a 
következı esetekben: 

a) a családban az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, 
b) tartós betegség, 
c) haláleset, 
d) elemi csapás, 
e) idıs fogyatékos hozzátartozó családon belüli gondozása. 

 
8./ A Kht. ügyvezetıje kijelenti, hogy jelen megállapodással átvállalt szociális ellátásokra, a 
gazdálkodásra, számvitelre vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket, valamint 
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, azokat maradéktalanul betartja és betartatja. 
 
9./ A Kht. ügyvezetıje évente beszámol az Önkormányzatnak a megállapodásban vállalt 
szakmai tevékenységérıl, valamint az intézménybe érkezett panaszok tényérıl és az azokkal 
kapcsolatosan megtett intézkedésekrıl. 
 
10./ Az ügyvezetı a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, 
valamint a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását az 
Önkormányzat által meghatározott forma és határidı szerint teljesíti. 
 
11./ A tárgyi feltételek biztosítása érdekében az Önkormányzat a Kht. részére ingyenes 
használatba adja: 
– a Derecske 000144 hrsz. alatt felvett, a valóságban Derecske Morgó tanya 1. szám alatti, 
– a Derecske 3017/74 hrsz. alatt felvett, a valóságban Derecske, Tulipán u. 9. szám alatti,  
– a Hajdúszoboszló 4946 hrsz. alatt felvett, a valóságban Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 

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

– a Komádi 642/8 hrsz. alatt felvett, a valóságban Komádi, Iszap tanya alatti, ingatlanokat, 
valamint leltárban szereplı tárgyi eszközöket. 

 
Az ingatlanok és ingóságok ingyenes használatának joga a szerzıdés idıtartamának idejére 
illeti meg a Kht-t. 
 
A Kht. vállalja, hogy az ingyenes használat idıtartama alatt gondoskodik az ingyenes 
használatba kapott ingatlanrészek karbantartásáról, a tárgyi eszközök mennyiségi 
nyilvántartásáról, elhasználódásuk esetén azok felújításáról, karbantartásáról illetve szükség 
szerinti pótlásáról, a közüzemi díjak megfizetésérıl. 
 
12./ Az Önkormányzat szerzıdésszegés esetén a megállapodást jogosult azonnali hatállyal 
felmondani. A Kht. a felmondás közlése napjától számított hat hónapig köteles a szolgáltatást 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi. III. törvény 121. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján folyamatosan biztosítani.  
Az azonnali hatályú felmondás esetén az Önkormányzat kártérítésre nem tart igényt. 
 
13./ A megállapodást a szerzıdı felek hat hónapos felmondási idıvel az üzleti év végével 
szüntethetik meg. A felmondást megelızıen a felek kötelesek egyeztetni. 
 
14./ A megállapodást a felek képviselıi, mint akaratukkal megegyezıt jóváhagyólag aláírják.  
 
 
 
Debrecen, 2007. október 26. 
 
…………………………………..    ……………………………….. 

Prek Sándorné                 Rácz Róbert 
    ügyvezetı         a megyei közgyőlés elnöke 
 
 
II./ A közgyőlés ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi az együttmőködési megállapodásról 
DERMÁK Kht-val kötött 379/2005. (XII. 16.) MÖK határozatát és a HAJDÚÁPO Kht-val 
kötött 182/2006.(VI. 2.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Prek Sándorné, ügyvezetı 
Határidı:   2007. december 31. 
 
 
 
288/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a szociális törvény 92/C. § (2)-(3) 
bekezdései alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény folyamatos 
mőködıképességének megırzése érdekében a nem állami fenntartó részére elıírt éves állami 
hozzájárulás 10 %-ának megfelelı összegeket, a következık szerint biztosítja: 
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– HAHUSZO Kht-nak: 
o Idısek Otthona, Mikepércs:                   14.191 E Ft  
o Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete, 

Balmazújváros-Nagyhát:                   15.079 E Ft 
– DERMÁK Kht-nak: 

o Fogyatékosok Otthona, Komádi:         8.042 E Ft  
o Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd:    20.892 E Ft 

 
A közgyőlés az 58.204 ezer Ft-ot a likvid hitel kerete terhére biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és a kht-k ügyvezetı igazgatóit a szükséges intézkedések 
megtételére, az elıirányzat változásoknak a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása 
alkalmával történı átvezetésére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 

Verdó György a HAHUSZO Kht ügyvezetı igazgatója, 
Prek Sándorné a DERMÁK Kht. ügyvezetı igazgatója 

Határidı:    2007. november 30. 
 
 
 
289/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet 
számára – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/C. § (2) 
bekezdése alapján a csoportos létszámcsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan a kórházat 
terhelı fizetési kötelezettségek teljesítéséhez – az önkormányzat likvid hitel kerete terhére 
308.347.286 Ft támogatási kölcsönt, ideiglenesen átadott pénzeszközként biztosít. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét és a kórház fıigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére, 
az elıirányzat változásoknak a költségvetési rendeletbe a legközelebbi módosításakor történı 
beépítésére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    Dr. Ónodi-Szőcs Zoltán, fıigazgató 
Határidı:   2007. október 31. a támogatási kölcsön biztosítására 

2007. december 31. a támogatási kölcsön összegének 
megtérülésére 

 
 
 
290/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködéseirıl szóló módosított 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva egyetért a 117/2007. (V. 4.) MÖK határozat 
alapján a megyei önkormányzat, valamint Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete között a mikepércsi Idısek Otthonánál étkeztetési szolgáltatás biztosítására 2007. 
augusztus 1-tıl létrejött társulási megállapodás 8. pontjának módosításával a következık 
szerint:  
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„8. Az intézmény konyhájában megtalálható konyhai felszerelések és eszközök az intézmény 
kezelésében maradnak, azok pótlásáról az intézmény gondoskodik. Ez alól kivételt képeznek 
az intézmény fızıkonyhájában található a következı kis – és nagy értékő tárgyi eszközök, 
amelyek térítésmentesen a szolgáltató kezelésébe kerülnek, ezek karbantartásáról, pótlásáról a 
szolgáltató köteles gondoskodni. 
 
Nagy értékő tárgyi eszközök: 
 

Nyilvántartási 
szám átadó 

Bruttó érték 
(Ft) 

 
Megnevezés 

Meny- 
nyiség 
(db) intézménynél   

Elszámolt 
értékcsök-
kenés (Ft) 

Nettó érték 
2007. 07. 31. 

(Ft) 

Gázzsámoly 
K6-228 RM 

 
1 

 
069 

  
108 000 

 
108 000 

 
0 

Burgonyakoptató 
KG 503 

 
1 

 
193 

  
323 182 

 
169 459 

 
153 723 

Elektromos sütı 
NS 1304/RM 

 
2 

 
106 

  
640 000 

 
538 049 

 
101 951 

Gázüst GLR150 l 1 230        1 023 360 145 948 877 412 
Dagasztógép 
50/1964 

 
1 

 
132 

  
   44 000 

 
   44 000 

 
0 

 
Kis értékő tárgyi eszközök: 

Nyilvántartási szám Megnevezés Mennyiség 
(db)   átadó intézménynél 

GN konténer + fedı 5 2196/009 

Hıtárolós élelemtároló 30 l 10 2196/016 

Termosz edény 10 l 2 2196/058 

Rozsdamentes lábas 6 l 1 2196/083 

GN edény 1/1 RM 65 mm 8 l 2 2196/092 

                               „ 
 
A megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedés megtételére. 
 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. november 30. 
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291/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint 68. § (3) bekezdése alapján egyetért a megyei 
önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat között a 
költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési 
gazdálkodással, információs és adatszolgáltatási, valamint nyilvántartási tevékenységgel, 
illetve vagyonkezeléssel összefüggı szabályokra vonatkozó együttmőködési megállapodás 
megkötésével a következık szerint: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészt 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat) 
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
képviseli: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
adószáma: 15372387-2-09 
pénzintézeti számlaszám: 11738008-15372387 
 
másrészt a 
Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: területi 
cigány önkormányzat)  
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
képviseli: Aba-Horváth István elnök 
 
között (együttesen: együttmőködı felek) a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
Együttmőködı felek jelen megállapodást az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint 68. § (3) bekezdésének végrehajtására kötik. Ennek 
érdekében jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának 
eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, 
valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggı szabályokat. 
 
A megállapodás szabályainak kialakítása: 
 

- a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, 
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított1993. évi LXXVII. törvény, 
- az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Áht.), valamint az ennek végrehajtására kiadott, az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ámr.), 

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának 
egyes kérdéseirıl szóló módosított 20/1995. (III. 3.) Korm.rendelet, 

- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendeletben foglaltak 
figyelembe vételével történt.  

A jelen együttmőködési megállapodásban nem részletezett kérdésekre a fent felsorolt 
jogszabályokat kell alkalmazni. 
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A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

 
A költségvetési koncepció elkészítése 

 
1. A költségvetési koncepció összeállítását megelızıen a fıjegyzı a területi cigány 

önkormányzat elnökével áttekinti a területi cigány önkormányzat következı 
költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. 

 
2. A területi cigány önkormányzat elnöke a fıjegyzıvel egyeztetett (1-es pontban 

rögzített) költségvetési információkról tájékoztatja a területi cigány önkormányzatot, 
amely ennek alapján kialakítja és határozatba foglalja költségvetési koncepcióját, 
valamint ezzel egyidejőleg véleményezi a megyei önkormányzat költségvetési 
koncepció-tervezetének a területi cigány önkormányzatot érintı részét. Az elnök 
legkésıbb a megyei önkormányzat költségvetési koncepcióját tárgyaló közgyőlési ülés 
napját megelızıen eljuttatja a fıjegyzıhöz a megyei önkormányzat költségvetési 
koncepciójáról alkotott véleményét, valamint a területi cigány önkormányzat 
koncepciójáról alkotott határozatot. 

 
3. A területi cigány önkormányzat költségvetési koncepciójáról alkotott határozatot a 

fıjegyzı a megyei önkormányzat koncepció-tervezetéhez csatolja, és azt a közgyőlés 
elnöke – a megyei önkormányzatnál mőködı bizottságok véleményét az SZMSZ-ben 
foglaltak szerint kikérve – minden év november 30. napjáig (a helyi önkormányzati 
képviselı-testület tagjai általános választásának évében legkésıbb december 15-ig) a 
megyei önkormányzat közgyőlése elé terjeszti. 

 
4. A megyei önkormányzat – a területi cigány önkormányzat véleményét is tartalmazó – 

koncepció tervezetét megvitatja, és határozatot hoz a költségvetés készítésének 
további munkálatairól. A fıjegyzı a megyei önkormányzat határozatával tájékoztatja 
a területi cigány önkormányzat elnökét a megyei önkormányzat elfogadott 
költségvetési koncepciójának a területi cigány önkormányzatra vonatkozó részérıl, 
valamint a területi cigány önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó 
egyes határidıkrıl. 

 
A megyei önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének és a területi cigány 
önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 
 

1. A költségvetési törvény kihirdetését követıen – a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk megismerése után – a megyei önkormányzat hivatala folytatja a 
költségvetési egyeztetést a területi cigány önkormányzat elnökével. Ennek keretében a 
hivatal rendelkezésre bocsátja a területi cigány önkormányzat költségvetésének 
megalapozásához szükséges költségvetési adatokat, valamint egyezteti az elnökkel a 
megyei önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének a területi cigány 
önkormányzatra vonatkozó részét. 

 
2. A területi cigány önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét a fıjegyzı készíti 

elı. A területi cigány önkormányzat költségvetési határozatának az Áht. 69. § (1) 
bekezdésében meghatározott szerkezet szerint kell tartalmazni az elıirányzatokat. 
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3. A területi cigány önkormányzat képviselı-testülete ezt követıen megtárgyalja és 
határozatában kezdeményezi a megyei önkormányzat közgyőlésénél a feladatainak 
ellátásához szükséges költségvetési elıirányzatainak a megyei önkormányzat éves 
költségvetésébe történı beépítését. A területi cigány önkormányzat költségvetési 
határozatát a területi cigány önkormányzat elnöke legkésıbb a megyei önkormányzat 
költségvetési rendeletet megalkotó közgyőlési ülés napját megelızıen eljuttatja a 
fıjegyzı részére. 
 

A költségvetés jóváhagyása 
 

1. A fıjegyzı által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a közgyőlés elnöke 
tárgyév február 15-ig a képviselı-testület elé terjeszti. Amennyiben a költségvetési 
törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a benyújtási határidı a 
költségvetési törvény kihirdetését követı 45. nap. 

 
2. A területi cigány önkormányzat költségvetése a megyei önkormányzat költségvetési 

rendeletébe a területi cigány önkormányzat költségvetési határozata alapján 
változatlan formában, elkülönítetten épül be. A megyei önkormányzat közgyőlése a 
területi cigány önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési 
jogosultsággal. 

 
3. A megyei önkormányzat a területi cigány önkormányzat költségvetési határozatának 

törvényességéért, bevételi és kiadási elıirányzatinak megállapításáért és teljesítéséért, 
illetve az együttmőködı felek egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért 
felelısséggel nem tartoznak. 

 
 

A költségvetési elıirányzatok módosításának rendje 
 

1. Ha a területi cigány önkormányzat az eredeti elıirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási elıirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, éves 
költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja. 

 
2. A megyei önkormányzat rendeletébe beépült területi cigány önkormányzat 

költségvetési elıirányzatai kizárólag a területi cigány önkormányzat határozata alapján 
módosíthatók, mely módosítások a megyei önkormányzat költségvetési rendeletének 
kiadási és bevételi elıirányzatain átvezetendık. 

 
3. A területi cigány önkormányzat költségvetési elıirányzat-módosítását a fıjegyzı 

elıkészítésében a megyei közgyőlés elnöke a közgyőlés soron következı ülése elé 
terjeszti.  

 
4. A megyei önkormányzat közgyőlése a területi cigány önkormányzat elıirányzatain 

egyéb módosítást nem hajthat végre. 
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Költségvetési információszolgáltatás rendje 

 
Információszolgáltatás a költségvetésrıl 
 
A megyei önkormányzat hivatala a megyei önkormányzat, valamint költségvetési szervei 
összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenırzött költségvetését – ha a költségvetési 
törvény másként nem rendelkezik – a megyei önkormányzat rendelet-tervezete közgyőlés elé 
terjesztésének határidejét követı 30 napon belül a Magyar Államkincstárhoz nyújtja be. 
 
Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 
 

1. A területi cigány önkormányzatnak a költségvetési év elsı felérıl június 30-i 
fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a költségvetési évrıl december 31-i 
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag elıírt 
nyomtatványon és tartalommal. A féléves költségvetési beszámolót legkésıbb a 
költségvetési év július 31-ig, az éves költségvetési beszámolót legkésıbb a 
költségvetési évet követı év február 28-ig kell a megyei önkormányzat részére 
megküldeni. 

 
2. A közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat gazdálkodásának elsı féléves helyzetérıl 

szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetérıl a költségvetési koncepciójához 
kapcsolódóan tájékoztatja a közgyőlést. A tájékoztató a megyei önkormányzat – 
beleértve a területi cigány önkormányzat – költségvetési elıirányzatainak idıarányos 
alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint 
a megyei önkormányzat költségvetés-teljesülését tartalmazza. 

 
3. A területi cigány önkormányzat elnöke a fentiekre kiterjedıen a megyei önkormányzat 

hivatala útján a megyei önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez 
információt szolgáltat, valamint beszámol a területi cigány önkormányzat képviselı-
testületének a területi cigány önkormányzat költségvetési határozatának idıarányos 
alakulásáról. 

 
4. A területi cigány önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó határozatok tervezetét a 

fıjegyzı készíti elı, amelyet a területi cigány önkormányzat elnöke terjeszt a területi 
cigány önkormányzat képviselı-testülete elé. A határozatot az elnök a megyei 
önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítéséhez továbbítja a 
közgyőlés elnöke részére. A területi cigány önkormányzat költségvetési beszámolóját 
a megyei önkormányzat hivatala készíti elı oly módon, hogy a saját költségvetési 
beszámolójával összevonható legyen. 

 
5. A területi cigány önkormányzat a zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és errıl úgy 

szolgáltat információt a megyei önkormányzatnak, hogy a megyei önkormányzat 
beszámolási kötelezettségének határidıben eleget tudjon tenni. 
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A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 

 
A költségvetés végrehajtása 
 
A területi cigány önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
megyei önkormányzat hivatala látja el. 
 

a/ Kötelezettségvállalás rendje 
 

A területi cigány önkormányzat nevében a feladatainak ellátása (végrehajtása) során 
fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: 
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy általa írásban felhatalmazott területi 
cigány önkormányzati képviselı jogosult. Az elnökre vonatkozóan a Pénzügyi 
Bizottság elnöke lehet a kötelezettségvállaló. Kötelezettségvállalás csak írásban és a 
kötelezettség ellenjegyzése után történhet. 
 

b/ Ellenjegyzés 
 

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a fıjegyzı vagy az általa 
írásban felhatalmazott személy jogosult. 
 

c/ Teljesítés igazolása 
 
A teljesítés igazolását a területi cigány önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 
kijelölt személy végzi az alapbizonylatokon. Az elnökre vonatkozóan a Pénzügyi 
Bizottság elnöke jogosult a szakmai teljesítés igazolására. 

 
d/ Érvényesítés 

 
Az érvényesítést a megyei önkormányzat hivatala ezzel írásban megbízott és az Ámr. 
által rögzített képesítési követelményeknek megfelelı dolgozója végezhet. 
 

e/ Utalványozás 
 
A területi cigány önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének 
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök 
vagy az általa írásban felhatalmazott területi cigány önkormányzat képviselıje 
jogosult. Az elnökre vonatkozóan a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult 
utalványozásra. Utalványozni csak az érvényesítés után és csak írásban lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás és az utalvány ellenjegyzése után kerülhet sor. 
 

Az összeférhetetlenségi szabályokat az Ámr. 138. §-a tartalmazza. 
 
A területi cigány önkormányzat számlái 
 
A területi cigány önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát a megyei önkormányzat hivatala költségvetési elszámolási számláján köteles 
lebonyolítani. A megyei önkormányzat a területi cigány önkormányzat pénzforgalmát 
elkülönítetten kezeli. 
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Pénzellátás 
 

1. A területi cigány önkormányzat a mőködéséhez szükséges támogatást a megyei 
önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi 
igénybe. 

 
2. A területi cigány önkormányzat mőködését szolgáló állami támogatás átutalása négy 

egyenlı részletben, tárgyév február 15., május 15., augusztus 15. illetve december 15. 
napjáig történik a megyei önkormányzat számlájára. A megyei önkormányzat a 
területi cigány önkormányzat részére érkezett állami támogatás felett rendelkezni nem 
jogosult, azt vissza nem tarthatja. 

 
3. A megyei önkormányzat saját támogatásának az éves költségvetési rendeletében 

meghatározott módon történı folyósításáról a fıjegyzı gondoskodik. 
 

4. Készpénz a megyei önkormányzat hivatala házi pénztárán keresztül akkor fizethetı ki, 
ha a területi cigány önkormányzat elnöke – vagy az általa írásban meghatalmazott 
területi cigány önkormányzati képviselı – a kifizetés teljesítéséhez szükséges 
dokumentumokat (szerzıdés, számla, stb.) bemutatja, csatolja és készpénzfelvételi 
szándékát legkésıbb a pénzfelvételt megelızı 3. munkanapon a megyei önkormányzat 
hivatala közgazdasági fıosztály illetékes munkatársánál jelzi. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 
1. A megyei önkormányzat hivatala a területi cigány önkormányzat vagyoni, számviteli 

nyilvántartásait a megyei önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 
 
2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, 

szerzıdéseket, számlákat, stb.) a területi cigány önkormányzat elnöke – vagy e 
feladattal írásban megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követı hó 10. 
napjáig a megyei önkormányzat hivatalának fıjegyzıje által írásban kijelölt 
munkatársának leadni. 

 
3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok 

valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezıségéért a területi cigány önkormányzat tekintetében a területi cigány 
önkormányzat képviselı-testületének elnöke, a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı 
együttesen felelıs. 

 
4. A területi cigány önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló 

vagyontárgyakról nyilvántartást a megyei önkormányzat hivatala vezet. A 
leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkezı változásokról 
információt a területi cigány önkormányzat elnöke szolgáltat a megyei önkormányzat 
hivatala fıjegyzıje által írásban kijelölt munkatársa számára. 

 
Felek kijelentik, hogy a költségvetési beszámoló és a költségvetési terv elkészítése során jelen 
megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, a költségvetés végrehajtása során az 
együttmőködés szabályait kölcsönösen betartják. A felek a megállapodást minden évben 
január 15-ig módosíthatják. 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1191. 

 
Jelen megállapodást szerzıdı felek, mint akaratukkal mindenen megegyezıt, egybehangzóan 
és jóváhagyólag aláírják. 
 
Az együttmőködési megállapodást Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 
………….. határozatával, a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a …………… határozatával jóváhagyta. 
 
 
Debrecen, 2007. …………………… 
 
 
____________________________   ____________________________ 
       Rácz Róbert      Aba-Horváth István 
            a közgyőlés elnöke         elnök 
 
 
Ellenjegyezve: _________________ 
           Nagy László  
                 Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
 
A közgyőlés felkéri elnökét az együttmőködési megállapodás megkötésére. 
 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. november 30. 
 
 
 
292/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint 68. § (3) bekezdése alapján egyetért a megyei 
önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat között a 
költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési 
gazdálkodással, információs és adatszolgáltatási, valamint nyilvántartási tevékenységgel, 
illetve vagyonkezeléssel összefüggı szabályokra vonatkozó együttmőködési megállapodás 
megkötésével a következık szerint: 
 

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött egyrészt 
 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (továbbiakban: megyei önkormányzat) 
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
képviseli: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
adószáma: 15372387-2-09 
pénzintézeti számlaszám: 11738008-15372387 
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másrészt a 
Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: területi 
román önkormányzat)  
székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 
képviseli: Szilágyi Lászlóné elnök 
 
között (együttesen: együttmőködı felek) a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
Együttmőködı felek jelen megállapodást az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint 68. § (3) bekezdésének végrehajtására kötik. Ennek 
érdekében jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának 
eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, 
valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggı szabályokat. 
 
A megállapodás szabályainak kialakítása: 
 

- a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, 
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított1993. évi LXXVII. törvény, 
- az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Áht.), valamint az ennek végrehajtására kiadott, az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ámr.), 

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának 
egyes kérdéseirıl szóló módosított 20/1995. (III. 3.) Korm.rendelet, 

- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendeletben foglaltak 
figyelembe vételével történt.  

A jelen együttmőködési megállapodásban nem részletezett kérdésekre a fent felsorolt 
jogszabályokat kell alkalmazni. 

 
 

A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
A költségvetési koncepció elkészítése 

 
1. A költségvetési koncepció összeállítását megelızıen a fıjegyzı a területi román 

önkormányzat elnökével áttekinti a területi román önkormányzat következı 
költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. 

 
2. A területi román önkormányzat elnöke a fıjegyzıvel egyeztetett (1-es pontban 

rögzített) költségvetési információkról tájékoztatja a területi román önkormányzatot, 
amely ennek alapján kialakítja és határozatba foglalja költségvetési koncepcióját, 
valamint ezzel egyidejőleg véleményezi a megyei önkormányzat költségvetési 
koncepció-tervezetének a területi román önkormányzatot érintı részét. Az elnök 
legkésıbb a megyei önkormányzat költségvetési koncepcióját tárgyaló közgyőlési ülés 
napját megelızıen eljuttatja a fıjegyzıhöz a megyei önkormányzat költségvetési 
koncepciójáról alkotott véleményét, valamint a területi román önkormányzat 
koncepciójáról alkotott határozatot. 
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3. A területi román önkormányzat költségvetési koncepciójáról alkotott határozatot a 
fıjegyzı a megyei önkormányzat koncepció-tervezetéhez csatolja, és azt a közgyőlés 
elnöke – a megyei önkormányzatnál mőködı bizottságok véleményét az SZMSZ-ben 
foglaltak szerint kikérve – minden év november 30. napjáig (a helyi önkormányzati 
képviselı-testület tagjai általános választásának évében legkésıbb december 15-ig) a 
megyei önkormányzat közgyőlése elé terjeszti. 

 
4. A megyei önkormányzat – a területi román önkormányzat véleményét is tartalmazó – 

koncepció tervezetét megvitatja, és határozatot hoz a költségvetés készítésének 
további munkálatairól. A fıjegyzı a megyei önkormányzat határozatával tájékoztatja a 
területi román önkormányzat elnökét a megyei önkormányzat elfogadott költségvetési 
koncepciójának a területi román önkormányzatra vonatkozó részérıl, valamint a 
területi román önkormányzat költségvetésének készítésére vonatkozó egyes 
határidıkrıl. 

 
A megyei önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének és a területi román 
önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 
 

1. A költségvetési törvény kihirdetését követıen – a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk megismerése után – a megyei önkormányzat hivatala folytatja a 
költségvetési egyeztetést a területi román önkormányzat elnökével. Ennek keretében a 
hivatal rendelkezésre bocsátja a területi román önkormányzat költségvetésének 
megalapozásához szükséges költségvetési adatokat, valamint egyezteti az elnökkel a 
megyei önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének a területi román 
önkormányzatra vonatkozó részét. 

 
2. A területi román önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét a fıjegyzı készíti 

elı. A területi román önkormányzat költségvetési határozatának az Áht. 69. § (1) 
bekezdésében meghatározott szerkezet szerint kell tartalmazni az elıirányzatokat. 

 
3. A területi román önkormányzat képviselı-testülete ezt követıen megtárgyalja és 

határozatában kezdeményezi a megyei önkormányzat közgyőlésénél a feladatainak 
ellátásához szükséges költségvetési elıirányzatainak a megyei önkormányzat éves 
költségvetésébe történı beépítését. A területi román önkormányzat költségvetési 
határozatát a területi román önkormányzat elnöke legkésıbb a megyei önkormányzat 
költségvetési rendeletet megalkotó közgyőlési ülés napját megelızıen eljuttatja a 
fıjegyzı részére. 
 

A költségvetés jóváhagyása 
 

1. A fıjegyzı által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a közgyőlés elnöke 
tárgyév február 15-ig a képviselı-testület elé terjeszti. Amennyiben a költségvetési 
törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a benyújtási határidı a 
költségvetési törvény kihirdetését követı 45. nap. 

 
2. A területi román önkormányzat költségvetése a megyei önkormányzat költségvetési 

rendeletébe a területi román önkormányzat költségvetési határozata alapján változatlan 
formában, elkülönítetten épül be. A megyei önkormányzat közgyőlése a területi román 
önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 
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3. A megyei önkormányzat a területi román önkormányzat költségvetési határozatának 
törvényességéért, bevételi és kiadási elıirányzatinak megállapításáért és teljesítéséért, 
illetve az együttmőködı felek egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért 
felelısséggel nem tartoznak. 

 
 

A költségvetési elıirányzatok módosításának rendje 
 

1. Ha a területi román önkormányzat az eredeti elıirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási elıirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, éves 
költségvetését testületi döntéssel megváltoztathatja. 

 
2. A megyei önkormányzat rendeletébe beépült területi román önkormányzat 

költségvetési elıirányzatai kizárólag a területi román önkormányzat határozata alapján 
módosíthatók, mely módosítások a megyei önkormányzat költségvetési rendeletének 
kiadási és bevételi elıirányzatain átvezetendık. 

 
3. A területi román önkormányzat költségvetési elıirányzat-módosítását a fıjegyzı 

elıkészítésében a megyei közgyőlés elnöke a közgyőlés soron következı ülése elé 
terjeszti.  

 
4. A megyei önkormányzat közgyőlése a területi román önkormányzat elıirányzatain 

egyéb módosítást nem hajthat végre. 
 
 

Költségvetési információszolgáltatás rendje 
 
Információszolgáltatás a költségvetésrıl 
 
A megyei önkormányzat hivatala a megyei önkormányzat, valamint költségvetési szervei 
összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenırzött költségvetését – ha a költségvetési 
törvény másként nem rendelkezik – a megyei önkormányzat rendelet-tervezete képviselı-
testület elé terjesztésének határidejét követı 30 napon belül a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtja be. 
 
Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 
 

1. A területi román önkormányzatnak a költségvetési év elsı felérıl június 30-i 
fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a költségvetési évrıl december 31-i 
fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag elıírt 
nyomtatványon és tartalommal. A féléves költségvetési beszámolót legkésıbb a 
költségvetési év július 31-ig, az éves költségvetési beszámolót legkésıbb a 
költségvetési évet követı év február 28-ig kell a megyei önkormányzat részére 
megküldeni. 
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2. A közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat gazdálkodásának elsı féléves helyzetérıl 

szeptember 15-ig, míg háromnegyedéves helyzetérıl a költségvetési koncepciójához 
kapcsolódóan tájékoztatja a közgyőlést. A tájékoztató a megyei önkormányzat – 
beleértve a területi román önkormányzat – költségvetési elıirányzatainak idıarányos 
alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint 
a megyei önkormányzat költségvetés-teljesülését tartalmazza. 

 
3. A területi román önkormányzat elnöke fentiekre kiterjedıen a megyei önkormányzat 

hivatala útján a megyei önkormányzatnak a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez 
információt szolgáltat, valamint beszámol a területi román önkormányzat képviselı-
testületének a területi román önkormányzat költségvetési határozatának idıarányos 
alakulásáról. 

 
4. A területi román önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó határozatok tervezetét a 

fıjegyzı készíti elı, amelyet a területi román önkormányzat elnöke terjeszt a területi 
román önkormányzat képviselı-testülete elé. A határozatot az elnök a megyei 
önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének elkészítéséhez továbbítja a 
közgyőlés elnöke részére. A területi román önkormányzat költségvetési beszámolóját 
a megyei önkormányzat hivatala készíti elı oly módon, hogy a saját költségvetési 
beszámolójával összevonható legyen. 

 
5. A területi román önkormányzat a zárszámadási határozatát úgy fogadja el, és errıl úgy 

szolgáltat információt a megyei önkormányzatnak, hogy a megyei önkormányzat 
beszámolási kötelezettségének határidıben eleget tudjon tenni. 

 
 
 

A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 
 
A költségvetés végrehajtása 
 
A területi román önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
megyei önkormányzat hivatala látja el. 
 

a.) Kötelezettségvállalás rendje 
 

A területi román önkormányzat nevében a feladatainak ellátása (végrehajtása) 
során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: 
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy általa írásban felhatalmazott területi 
román önkormányzati képviselı jogosult. Az elnökre vonatkozóan a Pénzügyi 
Bizottság elnöke lehet a kötelezettségvállaló. Kötelezettségvállalás csak írásban és 
a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. 

 
b.) Ellenjegyzés 

 
A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a fıjegyzı vagy az 
általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
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c.) Teljesítés igazolása 
 

A teljesítés igazolását a területi román önkormányzat elnöke vagy az általa írásban 
kijelölt személy végzi az alapbizonylatokon. Az elnökre vonatkozóan a Pénzügyi 
Bizottság elnöke jogosult a szakmai teljesítés igazolására. 

 
d.) Érvényesítés 
 

Az érvényesítést a megyei önkormányzat hivatala ezzel írásban megbízott és az 
Ámr. által rögzített képesítési követelményeknek megfelelı dolgozója végezhet. 

 
e.) Utalványozás 
 

A területi román önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének 
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az 
elnök vagy az általa írásban felhatalmazott területi román önkormányzat 
képviselıje jogosult. Az elnökre vonatkozóan a Pénzügyi Bizottság elnöke 
jogosult utalványozásra. Utalványozni csak az érvényesítés után és csak írásban 
lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás és az utalvány ellenjegyzése után 
kerülhet sor. 

 
Az összeférhetetlenségi szabályokat az Ámr. 138. §-a tartalmazza. 
 
A területi román önkormányzat számlái 
 
A területi román önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát a megyei önkormányzat hivatala költségvetési elszámolási számláján köteles 
lebonyolítani. A megyei önkormányzat a területi román önkormányzat pénzforgalmát 
elkülönítetten kezeli. 
 
Pénzellátás 
 

1. A területi román önkormányzat a mőködéséhez szükséges támogatást a megyei 
önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi 
igénybe. 

 
2. A területi román önkormányzat mőködését szolgáló állami támogatás átutalása négy 

egyenlı részletben, tárgyév február 15., május 15., augusztus 15. illetve december 15. 
napjáig történik a megyei önkormányzat számlájára. A megyei önkormányzat a 
területi román önkormányzat részére érkezett állami támogatás felett rendelkezni nem 
jogosult, azt vissza nem tarthatja. 

 
3. A megyei önkormányzat saját támogatásának az éves költségvetési rendeletében 

meghatározott módon történı folyósításáról a fıjegyzı gondoskodik. 
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4. Készpénz a megyei önkormányzat hivatala házi pénztárán keresztül akkor fizethetı ki, 

ha a területi román önkormányzat elnöke – vagy az általa írásban meghatalmazott 
területi román önkormányzati képviselı – a kifizetés teljesítéséhez szükséges 
dokumentumokat (szerzıdés, számla, stb.) bemutatja, csatolja és készpénzfelvételi 
szándékát legkésıbb a pénzfelvételt megelızı 3. munkanapon a megyei önkormányzat 
hivatala közgazdasági fıosztály illetékes munkatársánál jelzi. 

 
Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 
1. A megyei önkormányzat hivatala a területi román önkormányzat vagyoni, számviteli 

nyilvántartásait a megyei önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 
 
2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, 

szerzıdéseket, számlákat, stb.) a területi román önkormányzat elnöke – vagy e 
feladattal írásban megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követı hó 10. 
napjáig a megyei önkormányzat hivatalának fıjegyzıje által írásban kijelölt 
munkatársának leadni. 

 
3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok 

valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezıségéért a területi román önkormányzat tekintetében a területi román 
önkormányzat képviselı-testületének elnöke, a közgyőlés elnöke és a fıjegyzı 
együttesen felelıs. 

 
4. A területi román önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló 

vagyontárgyakról nyilvántartást a megyei önkormányzat hivatala vezet. A 
leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkezı változásokról 
információt a területi román önkormányzat elnöke szolgáltat a megyei önkormányzat 
hivatala fıjegyzıje által írásban kijelölt munkatársa számára. 

 
Felek kijelentik, hogy a költségvetési beszámoló és a költségvetési terv elkészítése során jelen 
megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, a költségvetés végrehajtása során az 
együttmőködés szabályait kölcsönösen betartják. A felek a megállapodást minden évben 
január 15-ig módosíthatják. 
 
Jelen megállapodást szerzıdı felek, mint akaratukkal mindenen megegyezıt, egybehangzóan 
és jóváhagyólag aláírják. 
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Az együttmőködési megállapodást Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 
………….. határozatával, a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a …………… határozatával jóváhagyta. 
 
Debrecen, 2007. …………………… 
 
 
____________________________   ____________________________ 
       Rácz Róbert      Szilágyi Lászlóné 
            a közgyőlés elnöke                elnök 
 
 
Ellenjegyezve: _________________ 
           Nagy László  
                  Közgazdasági Fıosztály vezetıje  
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét az együttmőködési megállapodás megkötésére. 
 
 
A végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. november 30. 
 
 
 
293/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 231. § (2) bekezdés a) pontja alapján az INNOHÍD Innovációs Zártkörően 
mőködı Részvénytársaság alapszabályának módosítását a határozat 1. számú melléklete 
szerint elfogadja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a 
módosított, illetve az egységes szerkezető alapszabály aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. november 15. 
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1. számú melléklet 
 
 

INNOHÍD 
INNOVÁCIÓS ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
 

ALAPSZABÁLY 
módosítása 

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál Cg. 15-10-040324 
cégjegyzékszám alatt bejegyzett 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. szám alatti székhelyő 
INNOHÍD Innovációs Zártkörően mőködı Részvénytársaság alulírott részvényesei 
kijelentjük, hogy a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítjuk. 
 

1. 
 

Társaság alapszabályának preambuluma hatályon kívül helyezve. A hatályon kívül helyezett 
preambulum helyébe az alábbi hatályos preambulum kerül: 
 
„(Egységes szerkezetben a 2006. 02. 21. napján elfogadott alapító okiratnak 2007. 05. 31., és 
2007.08.16. napján kelt változásaival, ez utóbbiak dılt betővel szedve.)  
Az INNOHÍD Innovációs Zártkörően mőködı Részvénytársaság alapítói a gazdasági 
társaságokról szóló, többször módosított 2006. IV. törvény. (továbbiakban: Gt.) rendelkezései 
alapján elhatározták részvénytársaság zártkörő alapítással történı létrehozását.  
Az alapítók a Társaság Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadták el: 
 

2. 
 
Az alapszabály VI. fejezetének 14.1 pontjának rendelkezései hatályon kívül helyezésre 
kerültek, ezzel egyidejőleg a 14.2. pont számozása 14.1-re, a 14.3. pont számozása 14.2-re, a 
14.4. pont számozása 14.3-ra, a 14.4.1 pont számozása 14.3.1. pontra, a 14.4.2. pont 
számozása 14.3.2-ra, a 14.4.3. pont számozása 14.3.3-ra, a 14.4.4. pont számozása 14.3.4-re, 
a 14.4.5. pont számozása 14.3.5-re, a 14.4.6. pont számozása 14.3.6. pontra változott, 
tartalmuk változatlanul hagyása mellett.  

Ennek megfelelıen az alapszabály VI. fejezetének „14./ A részvényátruházás sajátos 
szabályai:” megnevezéső pontja módosítás után hatályos szövege a következıkre változott: 
 
„14./ A részvényátruházás sajátos szabályai: 
 
14.1. A névre szóló részvények harmadik személy részére történı átruházásához a 
részvénytársaság beleegyezésére van szükség. (Ptk. 215.§) 
A névre szóló részvények átruházásához megkívánt beleegyezés az Igazgatóság hatáskörébe 
tartozik.  
Az erre vonatkozó döntés meghozatalához legalább az Igazgatóság négy (4) tagjának 
egyetértése szükséges. 
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A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha 

a.) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy 
b.) a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel az alábbi indokok miatt: 
ba) A részvények megszerzése sértené a társaság alapításkori céljainak  megvalósítását 
bb) A részvények megszerzése sérti a szavazatelsıbbségi részvények tulajdonosainak 

érdekét. 
 

14.2. Ha az Igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt 
bejelentésének kézhezvételétıl számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés 
megadottnak tekintendı. 
 
14.3. Saját részvény megszerzése 
 
14.3.1. A részvénytársaság saját részvényt a Gt. 223-230. §-aiban írottak figyelembe vételével 
szerezhet meg. A részvénytársaság saját részvényt azt követıen szerezhet, hogy arra a 
társaság közgyőlése a szavazatok egyszerő szótöbbségével meghozott határozatával az 
Igazgatóságot felhatalmazta.  
Nincs szükség a közgyőlés által adott elızetes felhatalmazásra, ha a részvények 
megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegetı súlyos károsodás elkerülése 
érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következı közgyőlésen köteles 
tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények 
számáról, össznévértékérıl, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptıkéjéhez 
viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékrıl. 
Nincs szükség a közgyőlés által adott elızetes felhatalmazásra, ha a részvények 
megszerzésére a részvénytársaságot megilletı követelés kiegyenlítését célzó, peres vagy nem 
peres bírósági eljárás keretében kerül sor, illetıleg, ha a részvények megszerzésére 
átalakulással (Gt. VI. fejezet) összefüggésben kerül sor. Ebben az esetben a részvénytársaság 
köteles a megszerzett részvényeknek az alaptıke tíz százalékát meghaladó részét a 
megszerzéstıl számított három éven belül elidegeníteni vagy az alaptıke csökkentésével 
bevonni. 
Ha a részvénytársaság a saját részvények megszerzése során törvénybe ütközı módon járt el, 
köteles a részvényeket azok megszerzésétıl számított egy éven belül elidegeníteni vagy az 
alaptıke csökkentésével bevonni. 
 
14.3.2. A közgyőlés határozatában rendelkezni kell a saját részvények megszerzésének 
céljáról, módjáról, illetve feltételeirıl, így különösen arról, hogy a felhatalmazás mely 
részvényfajtába (részvényosztályba) tartozó és legfeljebb hány darab, milyen névértékő, 
illetve az alaptıke hány százalékát kitevı részvény megszerzésére jogosít, a felhatalmazás 
idıtartamáról – amely a közgyőlési döntés napjától számított tizennyolc hónapot nem 
haladhatja meg − , valamint ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy 
részvényért kifizethetı ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegérıl.  
 
14.3.3. Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve 
kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg. 
 
14.3.4. Tilos a saját részvények megszerzése, ha a részvénytársaság osztalék fizetésérıl sem 
határozhatna. A saját részvények megszerzése fedezetének megállapításával összefüggésben 
az éves beszámolóban és a közbensı mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követı hat 
hónapon belül lehet figyelembe venni.  
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14.3.5 A részvénytársaság mőködése során a részvénytársaság által megszerzett, illetve a 
tulajdonában lévı saját részvények együttes névértékének összege egy idıpontban sem 
haladhatja meg az alaptıke tíz százalékát.  
 
14.3.6. A részvénytársaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem 
gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési 
elsıbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját 
részvényre esı osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megilletı részesedésként kell 
részvényeik arányában számításba venni.” 

 
3. 
 

Az alapszabály XVI. fejezetének ügyvédi megbízásra vonatkozó 4./ pontjának rendelkezései 
hatályon kívül helyezésre kerültek azzal, hogy helyébe újabb rendelkezések nem lépnek. 
 
Az alapszabály jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban és 
érvényben vannak. 
 
Jelen alapszabály módosítást a részvényesek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt írták 
alá. 
 
Debrecen, 2007. október 26. 
 
Alapítók: 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat             Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
               Önkormányzata  
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei     Újfehértó Város Önkormányzata 
   Önkormányzat             
 
Hajdúnánás Város Önkormányzata        INNO INVEST Kft. 
 
 
 
294/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
I.) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a 
KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő 
Társaság (Cg. 09-09-013661) alapító okiratát 2007. október 26. napjától a következık 
szerint módosítja: 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 
Az alapító okiratban szereplı rendelkezéseket az alapító a jelen módosításnak megfelelı 
tartalommal egészíti ki, illetve módosítja: 
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1. A Társaság alapító okiratának III. fejezet 3.2. pontja a következı dılt betővel jelzett 
szöveggel egészül ki, tekintettel arra, hogy a 80.30 Felsıoktatás tevékenységet felvenni 
szükséges:  

 

„3.2.: Egyéb tevékenységi körök (Gt. 12. § (1) bek. c pont):  
73.20 Humán kutatás, fejlesztés 
80.22 Szakmai középfokú oktatás 
80.30 Felsıoktatás 
80.42 Máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás 
85.12 Járóbeteg-ellátás 
85.13 Fogorvosi szakellátás 
85.14 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység” 

 
2. A Társaság alapító okiratának jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 

hatályban maradnak. 
 
Jelen okiratban foglalt módosításokat az Alapító új egységes szerkezető alapító okiratban is 
elfogadja, az Alapító képviselıje a jelen okiratot cégszerően aláírja. 
 
II.) A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 254/2007. (IX. 7.) MÖK határozatát. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. november 26.  
 
 
 
295/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés c) pontja alapján egyetért a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés 117/2007. (IX. 21.) számú határozatában foglaltakkal a 
következık szerint: 

− a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. üteméhez kapcsolódó árapasztó tározók, a 
nagyvízi meder vízszállító kapacitásának növelése 2010-ig valósuljon meg, a meglévı 
fıvédvonalak fejlesztése pedig ütemesen történjen, 

− a Tisza és mellékfolyói teljes árvízbiztonságát célzó további mőszaki beavatkozások 
elıkészítése folyamatos, és az érintett önkormányzatokkal, gazdálkodókkal, civil 
szervezetekkel egyeztetett legyen, ezek egy részének kivitelezése 2013-ig kezdıdjön 
el, 

− az érintett települések infrastrukturális és vidékfejlesztési feladataira hazai forrás ne 
csak az uniós forrásokhoz kapcsolódó társfinanszírozásként legyen, hanem 2008-tól 
évenként a költségvetésben elkülönített keret is kerüljön kialakításra, 

− a megyei közgyőlés szükségesnek tartja, hogy a tárcaközi bizottság munkájában az 
érintett regionális tanácsok és megyei önkormányzatok képviselıi állandó 
meghívottként vegyenek részt. 
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A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésében érintett megyei 
közgyőlési elnökökkel együtt a Tisza-mente árvízbiztonsága megteremtésének gyorsítása 
érdekében forduljon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz, a Földmővelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztériumhoz. 

Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:    2007. november 15. 
  
 
 
296/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint konzorciumi tag egyetért az EU 
Roma Országos Egyesület, mint fıpályázó általi – a „Civil szervezetek és az anti-
diszkriminációs törvény végrehajtása” címő – pályázat benyújtásával. 
 
Pályázat összköltsége:    100.000 euró 
Pályázati támogatás:       80.000 euró 
A fıpályázó által biztosítandó saját erı:    20.000 euró 
A konzorciumi tagok által biztosítandó saját erı:            –  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a 
konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. október 26. 
 
 
 
297/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint konzorciumi tag egyetért az Észak- 
Magyarországi Gyáriparosok Szövetsége, mint fıpályázó általi – a „Megújuló energiaforrások 
elterjedésének támogatása az új tagországok hátrányos helyzető régióiban (PROMENAIDE)” 
- az alternatív energia felhasználásának népszerősítése, információ-szolgáltatás címő – 
pályázat benyújtásával.  
 
Pályázat összköltsége:    1.080.374 euró 
Pályázati támogatás:         783.420 euró 
A megyei önkormányzat által biztosítandó saját erı:    31.869 euró 
A konzorciumi tagok által biztosítandó saját erı:     265.085 euró 
 
A közgyőlés a pályázat sikeres elbírálása esetén a szükséges önerıt a 2008. évi költségvetése 
terhére biztosítja, valamint felhatalmazza elnökét a konzorciumi megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. október 26. 
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298/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint támogató egyetért az Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács, mint fıpályázó általi – az „Észak-alföldi Regionális Energia 
Ügynökség létrehozása” címő – pályázat benyújtásával. 
 
Pályázat összköltsége:    300.000 euró 
Pályázati támogatás:     225.000 euró 
A fıpályázó és a támogatók  
által (önkéntesen) biztosítandó saját erı:    75.000 euró 
A megyei önkormányzat által biztosítandó saját erı :          –  
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. október 26. 
 
 
 
299/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
és Információs Központ által a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közmővelıdési Szakmai 
Kollégiumához benyújtott pályázathoz a következık szerint nyújt támogatást:  
 
Pályázat összköltsége: 2.117.000 Ft 
Pályázati támogatás:  1.694.000 Ft 
Biztosítandó saját erı:    423.000 Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja. 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Szilágyi Irén, mb. igazgató 
Határidı:   2007. október 26. 
 
 
 
300/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a következı 
alapítványoknak biztosít vissza nem térítendı támogatást: 
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Az alapítvány neve, címe 
Javasolt 

támogatási összeg 
Támogatási cél 

Babavár Bölcsıdei Alapítvány 
4200 Hajdúszoboszló 

Rákóczi u. 25. 
50.000 Ft  

Játék az egészségért címmel 
játékfejlesztési program 

megvalósítása. 
Nagyhegyesiek Egymásért 

Alapítvány  
4064 Nagyhegyes 

Virág u. 12. 

50.000 Ft 

Rákbetegek gyógyulási 
lehetıségeinek támogatása az 
alapítványi bál bevételének 

segítségével. 
 

A támogatási összeg fedezete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 3/c. mellékletében megállapított, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi 
Bizottsága számára biztosított 1.500.000 Ft összegő bizottsági elıirányzat terhére 
rendelkezésre áll. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:  2007. november 10., a támogatási szerzıdés megkötésére és a 

támogatási összeg átutalására  
 
 
 
301/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése „Az igazi Da Vinci” címő kiállítás 
látogatásának elısegítése érdekében a belépıjegyek árához a Hajdú-Bihar megyei 
önkormányzatok fenntartásában mőködı intézményekben (kivéve Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának intézményeit) tanuló általános és középiskolás diákok számára 
diákonként 100 Ft támogatást, összesen legfeljebb 3.500.000 Ft-ot a megyei önkormányzat 
2007. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosít. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:  2007. november 30. 
 
 
 
302/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet magasabb vezetıi munkakörére 
pályázót nem hallgatja meg. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. október 26. 
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303/2007. (X. 26.) 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, módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) 
bekezdésében, valamint annak a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló, 
módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 16.-18. §-ai, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrıl és 
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közremőködés feltételeirıl szóló, módosított 
10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 2-3. §-aiban meghatározottak szerint 

 
İri Józsefné-t 

 
a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 
(4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.) magasabb vezetıi beosztásának ellátásával bízza meg. 
 
A magasabb vezetıi megbízás 2007. november 1-tıl 2012. július 31-ig terjedı határozott 
idıre szól. 
 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a magasabb vezetıi megbízással kapcsolatos 
munkáltatói feladatok végrehajtásáról gondoskodjék. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. október 31. 
 
 
 
304/2007. (X. 26.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2007-ben Hajdú-Bihar Megye 
Önkormányzatának kitüntetı díjait a következı személyeknek adományozza: 
 
I. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának BOCSKAI ISTVÁN-díját” munkájáért, 

társadalmi megbízatása kimagasló színvonalú teljesítéséért, közéleti tevékenységéért 
és több évtizedes munkásságáért 
 
1./ Bényi Árpád (posztumusz) 
2./ Dr. Orcsik István 
3./ Szabó Magda 

 
II. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KÖLCSEY FERENC-díját” a 

kulturális élet, az irodalom, a mővészetek és a közmővelıdés terén kifejtett magas 
színvonalú alkotó tevékenységéért 

 
1./ Jászai János 
2./ Lente Lajos 
3./Tokai Vincéné 
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III. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának MARÓTHI GYÖRGY-díját” 

kiemelkedı pedagógiai munkásságáért 
 

1./ Galánfi András 
2./Kállai Eszter 
3./ Vincze Istvánné 

 
IV. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KOVÁCS PÁL-díját” a sportban elért 

kiemelkedı eredményei, illetve kimagasló színvonalú sportvezetıi, sportoktatói, 
sportpedagógusi munkája alapján 

 
1./ Mezei József 
2./ Oláh János 
 

V. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának ARANY SÁNDOR-díját” a megye 
mezıgazdaságának fejlesztése, a mezıgazdaságból élık életminıségének javítása 
érdekében végzett tevékenységéért 

 
1./ Rózsa Péter 

 
VI. „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának KISEBBSÉGI-díját” a megyében élı 

nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi 
hagyományainak megırzése, valamint a kisebbségi jogok védelme és gyakorlása, az 
integrált nevelés-oktatás elısegítése érdekében végzett kimagasló munkájáért 

 
1./ Bedıi Hagyományırzı Csoport 

 
 
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a kitüntetı díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
módosított 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet alapján a díjakat a Megye Napján, a 
közgyőlés ünnepi ülése keretében adja át. 
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2007. november 22.  
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
 
 

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

a közgyőlés 2007. október 26-ai ülésére 
 
 

I. 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:  
 
 
 
61/2006. (II. 24.) MÖK határozat és a 
212/2006. (VI. 21.) MÖK határozat 
A kórház vezetésének kezdeményezésére a közgyőlés módosította az intézmény további 
mőködtetésére vonatkozó stratégiai terv elkészítési határidejét 2006. december 31-re. A 
közgyőlés 2007. június 29-ei ülésén döntött a kórház gazdasági társasági formában történı 
további mőködtetésérıl. 
 
326/2006. (IX. 22.) MÖK határozat 
A megállapodás megkötésének kezdeményezése az M3-as Kht. a Nemzeti Autópálya Zrt, az 
Állami Autópálya Kezelı Zrt. és Kincstári Vagyoni Igazgatóság között megtörtént, azonban a 
park a tervezettnél korábban a megyei önkormányzat tulajdonába került, így a megállapodás 
megkötésére nem került sor.  
 
85/2007. (IV. 11.) MÖK határozat és a 
145/2007. (V. 31.) MÖK határozat 
A közgyőlés határozatának megfelelıen az Európai Gazdasági Térség és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus keretében, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez pályázat került 
benyújtásra „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása  
céljából”, valamint „A hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítása, kiállításainak 
modernizálása” címekkel. 
A támogatásra javasolt projektek kiválasztása két szakaszban történik, a program második 
fordulójára továbbjutó projektekrıl a pályázók 2007. október 31.-ig kapnak értesítést. 
A második fordulóba jutott pályázatok részletes kidolgozására és beadására a 
2007. november 1-2007. december 31. és 2008. január 1-2008. március 31. közötti 
idıszakokban lesz lehetıség.  
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142/2007. (V. 31.) MÖK határozat 
A megyei közgyőlés a 142/2007. (V. 31.) MÖK határozatával felterjesztéssel élt a Magyar 
Köztársaság Kormányához, amelyben kezdeményezte a területfejlesztéssel és a 
területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrıl és a kötelezı adatközlés szabályairól 
szóló 31/2007. (II. 28.) Kormányrendelet módosítását, valamint a megyei önkormányzatok 
számára a TeIR megyei szintje mőködtetésének, azaz az információ- és adatszolgáltatás 
fenntartásának a regionális, a megyei és kistérségi fejlesztési tanácsok, kistérségi társulások és 
a települési önkormányzatok részére történı biztosítását, melyre az önkormányzati és 
területfejlesztési miniszter a következı tájékoztatást adta: 
„A Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés felterjesztése, amelyben kezdeményezi a 
területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrıl és a kötelezı 
adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) kormányrendelet módosítását Miniszterelnök 
úr megbízásából az alábbiakról tájékoztatom: 
A Kormány szándéka az új jogszabály megalkotásával az volt, hogy a Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) nyújtotta szolgáltatásokat a területfejlesztés 
minden szintje és az itt tervezési és döntés-elıkészítési munkával foglalkozó szakemberek 
számára is térítésmentesen hozzáférhetıvé tegye. Megítélésem szerint ez a korábban több 
szakember által felvetett jogos igény az új rendelettel megvalósult. 
Az új szabályozás másik sarkalatos pontja volt a TeIR számára átadandó, az Országos 
Statisztikai Adatgyőjtı Program (OSAP) adatai között nem szereplı adatgazdáknak, az 
átadandó adatok körének és az adatátadás rendszerességének pontos meghatározása, a TeIR-
ben tárolt alapadatok bıvítése érdekében. A szabályozás alapján a kibıvített adatátvétel 
megvalósításával teljesebbé válik a központi rendszer által szolgáltatni tudott adatok köre, 
amely megkönnyíti a területfejlesztés és - rendezés minden szereplıje munkáját, dolgozzon a 
területi szintek bármelyikén. 
Tehát a kormányzati szándék a központi rendszer erısítése és minél szélesebb körben történı 
térítésmentes elérhetıségének biztosítása volt, ezt nem csak a rendszer fejlesztésére fordítható 
szőkös költségvetési erıforrások koncentrálása, hanem az is indokolta, hogy a megyei TeIR 
üzemeltetésére és fejlesztésére fordított források az egyes megyéknél jelentısen eltértek. 
Ebbıl adódóan az ország egészét vizsgálva a megyék színvonala is jelentıs különbséget 
mutatott, így a tervezés kistérségi és települési szintjén dolgozó szakemberek nem jutottak 
azonos minıségő és mennyiségő információhoz, ellentétben a jelenlegi szabályozással, hol a 
kibıvített központi adatbázis mindenki számára elérhetı, szolgálva ezzel a szubszidiaritás 
elvének minél szélesebb kiterjesztését. 
Fentiek alapján a kormányrendelet módosítására vonatkozó felterjesztésüket nem tudom 
támogatni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megyék saját rendszereiket a jövıben nem 
fejleszthetnék és nem szolgáltathatnának információkat a kistérségek és települések részére, 
amennyiben azok részérıl ez igényként felmerül.” 
 
194/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen Herpai Imre, a megyei Pedagógiai Intézet igazgatója 
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történı megszüntetésével kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések megtörténtek. 
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195/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A megyei Pedagógiai Intézet igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati felhívás a 
Közoktatási közlöny 2007. szeptember 12-ei számában megjelent, a pályázat beadási 
határideje 2007. október 12. A megbízásról a közgyőlés az intézményi véleményezési eljárás 
lefolytatását követıen várhatóan az októberi ülésén dönthet. 
 
197/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Pedagógiai Szakmai Szolgálatnál 6 közalkalmazotti 
álláshely biztosítása.  
A határozat 2.) pontjában foglaltak szerint a szolgáltató intézet igazgatójának a közoktatási 
törvény 36. § (2) bekezdésében elıírt, egyes pedagógiai-szakmai szolgáltatások (igazgatási, 
pedagógiai szolgáltatás; tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése és 
összehangolása; tanuló tájékoztató és tanácsadó szolgálat) szolgáltatás vásárlás útján történı 
biztosítására intézkedési tervet kellett készítenie. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató intézet 
átszervezése még nem fejezıdött be (a közgyőlés október 26-ai ülésén dönt a 
létszámcsökkentésrıl, a novemberi ülésén pedig a vezetı személyérıl) a pályázat kiírása 
késıbbi idıpontban várható. 
 
198/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
Közoktatási megállapodás megkötésének kezdeményezése Debrecen MJV 
Önkormányzatával. 
A határozatban a megyei közgyőlés a közoktatási törvény 88. § (4) bekezdése alapján 
közoktatási megállapodás megkötését kezdeményezte Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával a pedagógiai-szakmai szolgáltatások biztosítása érdekében. A 
megállapodás megkötésére a közgyőlés 2007. július 31-ei határidıt állapított meg. 
Tekintettel arra, hogy a szolgáltató intézet átszervezése még nem fejezıdött be, a 
megállapodás megkötésére elıírt határidı módosítása indokolt. Javasolt idıpont a 2008. évi 
költségvetés elfogadását követı közgyőlés ülésének idıpontja. A módosításról a közgyőlés 
október 26-ai ülésén dönt.  
 
219/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat alapító okiratának módosítására vonatkozó 
határozat megküldésre került az intézményvezetı részére. 
 
220/2007. (VI. 29.) MÖK határozat  
A Berettyóújfalui Arany János Gyermekotthon alapító okiratának módosítására vonatkozó 
határozat megküldésre került az intézményvezetı részére. 
 
239/2007. (VI. 29.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen Lakner Lajos, a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága magasabb vezetıi munkakörére szóló megbízásával kapcsolatos munkáltatói 
intézkedés megtörtént. 
 
243/2007. (IX. 7.) MÖK határozat  
Hajdú-Bihar megye munkaerı-piaci helyzetérıl, a foglalkoztatás növelésének lehetséges 
megoldásairól szóló tájékoztató elfogadásáról szóló határozat megküldésre került az Észak-
alföldi Regionális Munkaügyi Központ vezetıjének. 
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244/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
A határozat, amelyben a közgyőlés elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és 
intézményei 2007. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót, a megyei 
önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények vezetıinek megküldésre került, a 
szükséges intézkedések megjelölésével.  
 
245/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás elnöke részére megküldésre került 
a megyei közgyőlés határozata, amely szerint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésében biztosított a técsıi monitoring állomás mőködtetéséhez szükséges 
üzemeltetési költség 50%-ának egy heted része, azaz 143.000.- Ft. A levélben megtörtént a 
társulás elnökének tájékoztatása arról, hogy a fenti összeg átutalása abban az esetben 
lehetséges, ha a társulás valamennyi tagja valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium hozzájárulása is realizálódott. 
 
247/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
A Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda részére 
megküldésre került a megyei közgyőlés határozata, amely a „Közlekedési infrastruktúra 
változásának hatása, a kistérségi központok elérhetıségének javítása” címő tanulmány 
kapcsán a biztosított támogatási összeg egy részérıl - 121.800.- Ft-ról - való lemondást 
tartalmazza. 
 
248/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
A Komádi Gyermekotthon kiváltására benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás 
biztosításáról szóló döntés megküldésre kerül a szakminisztériumhoz. A pályázat 
eredményeként 30 MFt támogatást nyert a megyei önkormányzat. 
 
249/2007. (IX. 7.) MÖK határozat  
A nagykorú fiatalok lakás támogatására benyújtott pályázathoz szükséges saját forrás 
biztosításáról szóló döntés megküldésre kerül a pályázatkezelıhöz. A pályázat eredményeként 
25 MFt támogatást nyert a megyei önkormányzat. 
 
252/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
A határozatban foglaltaknak megfelelıen Pajna Sándor, az Informatikai Központ igazgatója 
illetményének megállapításával kapcsolatos munkáltatói intézkedés megtörtént. 
 
253/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és az 
önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mőködı gazdasági és közhasznú 
társaságok 2007. évi belsı ellenırzési tervének módosításáról az intézményvezetık, és az 
ügyvezetık értesítése megtörtént. 
 
256/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala honlapján létrehozásra került egy 
„Közbeszerzés” nevő menüpont, melynek feltöltése folyamatosan történik. A megyei 
közgyőlés által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat a határozatnak megfelelıen megtalálható 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala hálózatán a Közérdek/Szabályzatok 
mappában, a honlapon a Közbeszerzés/Szabályzat pont alatt, valamint 1-1 példánya átadásra 
került a fıosztályok részére nyomtatott formában is. 
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257/2007. (IX. 7.) MÖK határozat  
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvétellel 
összhangban a határozat mellékletét képezı megállapodás 2007. szeptember 25-én 
megküldésre került az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága 
részére. 
 
258/2007. (IX. 7.) MÖK határozat  
A Tetétleni Nevelıszülıi Hálózat mőködtetésérıl szóló feladat-ellátási szerzıdés elkészült, 
mely Tetétlen Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által elfogadásra került. 
 
259/2007. (IX. 7.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. igazgatója részére megküldésre 
került a megyei közgyőlés határozata a Hajdú-Bihar Megyei Kerékpárút Koncepció részét 
képezı nyomvonal-tervvel kapcsolatos módosításokkal.  
 
260/2007. (IX. 7.) MÖK határozat  
A közgyőlési határozat megküldésre került az érintett gondnoka és az intézmény részére. 
Amennyiben kereseti kérelem nem kerül benyújtásra, az ellátott személyi térítési díját 
megállapító határozat megküldésre kerül a berettyóújfalui Körzeti Földhivatalnak is 
jelzálogjog bejegyzése céljából. 
 
261/2007. (IX. 7.) MÖK határozat  
A közgyőlési határozat megküldésre került az érintett gondnoka és az intézmény részére. 
Amennyiben kereseti kérelem nem kerül benyújtásra, az ellátott személyi térítési díját 
megállapító határozat megküldésre kerül a berettyóújfalui Körzeti Földhivatalnak is 
jelzálogjog bejegyzése céljából. 
 
 

 
II. 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Lefolytatott egyszerő közbeszerzési eljárásokról 

 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı Debrecen, Sámsoni úton 
található ingatlanok tekintetében az épületek bontása és tereprendezés. 

 
Nyertes ajánlattevı: MÉN-ÉP 2003. Kft.  
Az ajánlattevı székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. 
Ajánlati ár: 16.242.010,- Ft + áfa 



10. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1213. 

 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı Berettyóújfalu, Honvéd u. 9. 
sz. alatti ingatlanon található 3 x 8 férıhelyes speciális lakásotthonokban a kazánok és 
belsı ajtók cseréjének kivitelezési munkálatai. 

 
Nyertes ajánlattevı: MEZEI-VILL. Kft.  
Az ajánlattevı székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. 
Ajánlati ár: 6.705.800,- Ft + áfa 

 
 
 
Debrecen, 2007. október 15. 
 
 
 
          Rácz Róbert 
 
 
 
 
 
Készítette: Buzás László 

Filep Miklós 
  Kondor Erika 
 


