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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
 

10/2009. (X. 15.) HBMÖK 
 

r e n d e l e t e  
 
 

a belsı piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfeleléssel összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek 

módosításáról 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következı rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
E rendelet az Európai Parlament, illetve a Tanács által együttdöntési eljárás keretében 
elfogadott, a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv szabályainak való 
megfelelést szolgálja – a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlés által alkotott – a 
rendelet 2. §-ában meghatározott önkormányzati rendeletek vonatkozásában. 
 

2. § 
 
A kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 23/1996. (XII. 20.) 
MÖR rendeletet 10. §-a, a közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok 
ellátásáról szóló 10/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet 5. §-a, illetve a lakások és helyiségek 
bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 14/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet 32. §-a a következı 
új bekezdéssel egészül ki: 
 
„E rendelet a belsı piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek megfelel.” 
 
 

3. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Debrecen, 2009. október 15. 
 
 
 

Vasas Lászlóné dr. s. k. Rácz Róbert s. k. 
megyei fıjegyzı megyei közgyőlés elnöke 
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 
245-267-/2009. (X. 15.) MÖK határozatai 

 
 
245/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 
 
 
96/2007. (IV. 19.) MÖK határozat, 184/2009. (V. 29.) MÖK határozat, 207/2009. (IX. 11.) 
MÖK határozat, 208/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 211/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 
212/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 213/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 214/2009. (IX. 11.) 
MÖK határozat, 215/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 216/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 
217/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 218/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 219/2009. (IX. 11.) 
MÖK határozat, 220/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 221/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 
222/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 223/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 224/2009. (IX. 11.) 
MÖK határozat, 226/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 227/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 
228/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 229/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 230/2009. (IX. 11.) 
MÖK határozat, 231/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 232/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 
233/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 235/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 236/2009. (IX. 11.) 
MÖK határozat, 237/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 238/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 
239/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 240/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 241/2009. (IX. 11.) 
MÖK határozat, 242/2009. (IX. 11.) MÖK határozat, 243/2009. (IX. 11.) MÖK határozat. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 
Határidı:    2009. október 15.  
 
 
 
246/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 312/2008. (XI. 28.) MÖK határozatával 
megállapított 2009. évi üléstervét a következık szerint módosítja: 
„2009. október 15.(csütörtök) 
 
1. Elıterjesztés számlavezetı pénzintézettel kapcsolatos döntésre  

Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 
    Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
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2. Elıterjesztés a megyei önkormányzat egyes rendeleteinek a belsı piaci szolgáltatásokról 

szóló irányelvvel összefüggı felülvizsgálatára 
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   Jogi és Ügyrendi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
3. Elıterjesztés költségvetési szervekkel, valamint önkormányzati társulásokkal kapcsolatos 

döntésekre  
Elıterjesztı:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
    Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje  
    Intézményfenntartói Fıosztály 

 
4. Elıterjesztés gazdasági társaságokat és ingatlanokat érintı döntésekre  

Elıterjesztı:   Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   Egészségügyi, Szociális, Munkaügyi és Kisebbségi Bizottság 

   Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság 
   Pénzügyi Bizottság 

Elıkészítésért felelıs:  Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
    Közgazdasági Fıosztály vezetıje 
    Jogi és Önkormányzati Fıosztály vezetıje 

 
5. Elıterjesztés közoktatást érintı döntésekre 

Elıterjesztı:   Kocsis Róbert, a megyei közgyőlés alelnöke 
Véleményezi:   Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság 
Elıkészítésért felelıs: Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 
 

6. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, alapítványok támogatására  
Elıterjesztı:   Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Véleményezik:   Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága 
    Pénzügyi Bizottság 
Elıkészítésért felelıs:  Intézményfenntartói Fıosztály vezetıje 

 
 
 
2009. november 20.(péntek) 
 
MEGYENAP (Ünnepi ülés Balmazújvárosban)” 
 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2009. december 31. 
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247/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2009. október 15-ei ülése napirendjét a 
következık szerint fogadja el: 
 
1. Elıterjesztés számlavezetı pénzintézettel és folyószámla-hitellel kapcsolatos döntésekre 

 
2. Elıterjesztés a megyei önkormányzat egyes rendeleteinek a belsı piaci szolgáltatásokról 

szóló irányelvvel összefüggı felülvizsgálatára 
 
3. Elıterjesztés költségvetési szervekkel, valamint önkormányzati társulásokkal kapcsolatos 

döntésekre 
 
4. Elıterjesztés gazdasági társaságokat és ingatlanokat érintı döntésekre  
 
5. Elıterjesztés közoktatási feladatokat érintı döntésekre 

 
6. Elıterjesztés pályázatok benyújtására, alapítványok támogatására  
 
Különfélék 
Interpellációk, bejelentések 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2009. október 15.  
 
 
 
248/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartás mőködési rendjérıl 

szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 103. §-a alapján, a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint lefolytatott közösségi, 
kétszakaszos, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárásaként a következı döntést hozza: 

 
 A számlavezetési tevékenység ellátására és a folyószámla-hitelkeret biztosítására a CIB 
Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt., a Raiffeisen Bank Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. 
által benyújtott ajánlatok érvényesek. A közbeszerzési eljárás eredményes, amelynek: 
− nyertese az összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont alapján 

legmagasabb – 9332,98 – pontszámot elérı CIB Bank Zrt. pénzintézet, 
− második helyezettje a – 4469,19 – pontszámot elérı UniCredit Bank Hungary Zrt. 

pénzintézet. 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy az eljárás nyertesével – a benyújtott ajánlatnak és a 
tárgyalások eredményeként létrejött szerzıdéses feltételeknek megfelelıen – a 2010. január 1. 
napjával hatályos, határozatlan idejő folyószámla szerzıdést és 2010. január 1. napjától 2010. 
december 31. napjáig szóló, 1,2 milliárd Ft összegő folyószámla-hitelkeret szerzıdést kösse 
meg. 
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2. A közgyőlés a 2010. január 1. napjától hatályos bankszámlaszerzıdés aláírását követıen 
az OTP Bank Nyrt.-vel 2002. január 2-án megkötött szerzıdést 2010. január 1. napjával 
felmondja. 

 

3. A közgyőlés felkéri elnökét a folyószámla szerzıdés és a folyószámla-hitelkeret szerzıdés 
megkötésére és a 2. pont szerinti felmondás közlésére. 

 

Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 20.  
 
 
 
249/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 
Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfeleléssel összefüggésben a 
következıket állapítja meg:  
 
− a megyei önkormányzat jelképeirıl szóló 7/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet, és a 

vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendelet nem tartozik a belsı piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és 
Tanács 2006/123/EK irányelv tárgyi hatálya alá, tekintettel arra, hogy a rendeletek által 
szabályozott, jogosultságot biztosító engedélyezési eljárások indokolhatóak az 
irányelvben elismert közérdekő céllal. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 20. 
 
 
 
250/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
1./ A Hajdú–Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva - tekintettel e törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjára - a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Informatikai Központ (4024 Debrecen, Piac u. 54.) elnevezéső 
költségvetési szervet 2009. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti. 
 
A megszüntetı okiratot a következık szerint fogadja el: 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT 
 
A megszüntetett költségvetési 
szerv neve: 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai 
Központ 

A megszüntetett költségvetési 
szerv székhelye:  

4024 Debrecen, Piac u. 54. 
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Alapító okirat száma: 66/1991. (V. 24.) MÖH határozat 
Jogszabályban meghatározott 
közfeladat: 

Informatikai közszolgáltatást végzı költségvetési szerv 

Alaptevékenysége 
(2009. december 31-ig): 

64201-3 Távközlés 
72901-7 Egyéb számítástechnikai tevékenység 
74111-6 Jogi tevékenység 
74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet 

segítı szolgáltatás 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
 

Mőködési köre: Hajdú-Bihar megye 
A megszüntetett költségvetési 
szerv alapító szervének neve, 
székhelye: 

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

A megszüntetett költségvetési 
szerv irányító szervének neve, 
székhelye: 

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

A megszüntetett költségvetési 
szerv megszüntetı szervének 
neve, székhelye: 

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

A megszüntetés idıpontja: 2009. december 31. 
A megszüntetés indoka: A közfeladat (önként vállalt feladat) ellátása a 

szolgáltatást igénybe vevık körének szőkülése, 
valamint a költségvetési gazdálkodás nehézségei miatt 
megszüntetésre került. 

A megszüntetett költségvetési 
szerv által ellátott feladat 
jövıbeni ellátása: 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a jövıben 
szolgáltatásvásárlás útján kívánja a feladatot ellátni. 

A költségvetési szerv 
megszüntetésének oka:  

A szerv által ellátott közfeladat egyes részei iránti 
szükséglet csökkent, illetve megszőnt. 

Megszüntetı okirat száma: 250/2009. (X. 15.) MÖK határozat  
Rendelkezés a vagyoni jogok és 
kötelezettségek tekintetében: 

A költségvetési szerv jogutódja - a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 13. § 
(3) bekezdése alapján - a vagyoni jogok és 
kötelezettségek tekintetében az alapító szerv, azaz a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat. Az intézmény 
által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés 
jogára az alapító (megszüntetı) szerv vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet az 
irányadó. 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. december 
31-i leltár szerinti tartalommal átveszi a megszőnı 
költségvetési szerv teljes készletállományát, 
követelésállományát, valamint kötelezettségállományát, 
amelyekért teljes felelısséggel tartozik. Az intézmény 
megszőntetésével a megyei önkormányzat és 
intézményei feladat-ellátása során nem hasznosítható 
eszközök pályázati eljárás keretében értékesítésre 
kerülnek. 
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Rendelkezés a tartozások 
tekintetében: 

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

Rendelkezés az elıirányzatok 
tekintetében: 

A megszőnı költségvetési szerv elıirányzatai 2009. 
december 31-én zárolásra kerülnek. 

Rendelkezés az utolsó 
kötelezettségvállalás 
idıpontjáról: 

Az intézményvezetı 2009. november 30-át követıen a 
béreken és járulékain, valamint a közüzemi díjakon 
felül kötelezettséget nem vállalhat. 

 
A költségvetési szerv megszüntetésére a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. 
 
A közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2009. december 
31. napjával megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Informatikai Központjának 
igazgatóját a közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 

Pajna Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Informatikai Központjának igazgatója 

Határidı:   2009. december 31. 
 
2./ A költségvetési szerv megszőntetése miatt – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján – a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Informatikai Központ igazgatójának, Pajna Sándornak 
közalkalmazotti jogviszonya és ezzel a 328/2006. (IX. 22.) MÖK határozattal határozatlan 
idıre szóló magasabb vezetıi megbízása 2009. december 31-én megszőnik. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. december 31. 
 
3./ A közgyőlés megbízza elnökét a megszüntetett Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Informatikai Központ, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Magyar Államkincstár 
által vezetett nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedések megtételével.  
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2009. október 23. 
 
4./ A közgyőlés felkéri elnökét a megyei önkormányzat és intézményei feladat-ellátása során 
nem hasznosítható eszközök pályázat útján történı értékesítésével összefüggı intézkedések 
megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:    2010. február 15. 
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251/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló módosított 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: társulási 
törvény) 5. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a társulási megállapodás 17. pontjára - 
Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselı-testületével a 117/2007. (V. 4.) MÖK 
határozat alapján megkötött társulási megállapodás közös megegyezéssel történı 
megszüntetését kezdeményezi 2009. december 31. napjával, azzal a feltétellel, hogy a 
mikepércsi Idısek Otthonánál étkezési szolgáltatást nyújtó szervezet kiválasztására a 
Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesen 
lezárul.  
 
A közgyőlés egyetért azzal, hogy amennyiben a fenti közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerzıdés hatálybalépésére 2009. december 31-ét követıen kerül sor, úgy ezen idıpontot 
követı nappal kerüljön sor a társulási megállapodás megszüntetésére.  
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı: 2009. október 15. a megállapodás közös megegyezéssel történı 

megszüntetésének kezdeményezése.  
2009. december 31. a megállapodás közös megegyezéssel 
történı megszüntetése.  

 
 
 
252/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
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 a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággal a 
286/2007. (X. 26.) MÖK határozat alapján megkötött együttmőködési megállapodás 5. pontját 
- a 117/2007. (V. 4.) MÖK határozattal megkötött társulási megállapodás megszőnését követı 
naptól - a következık szerint módosítja: 
 
A dılt, áthúzott betővel szedett szövegrész hatályát veszti. 
 

„5. / A megállapodás 4. pontjában meghatározott szolgáltatások normatív állami 
hozzájárulásának igénylésére a Magyar Köztársaság mindenkori éves 
költségvetésében meghatározott feltételek szerint kerül sor. A Kht. a mikepércsi idısek 
otthonában az étkezést a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Mikepércs Község 
Önkormányzata között a 117/2007. (V. 4.) MÖK határozat szerint létrejött társulási 
megállapodás útján biztosítja.”  

 
A közgyőlés a módosítással egyidejőleg a megállapodást egységes szerkezetben is elfogadja. 
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A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    Verdó György, Hajdúsági Nonprofit Kft. ügyvezetıje 
Határidı:   2009. december 31. 
 
 
 
253/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 70. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a Tisza Vízgyőjtı 
Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a következık szerint. 
 

Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okirata 
 
A költségvetési szerv 

1. Neve: Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás 
 
2. Székhelye: 3384 Kisköre, Kossuth Lajos út 7. 
 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása 
 
4. Alap- és vállalkozási tevékenysége: 
 
4.1. Alaptevékenysége: 
 

2009. december 31-ig 2010. január 1-tıl 
749914 
Máshová nem sorolt gazdasági 
tevékenységet segítı szolgáltatás 

829000 
Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 

- A környezeti károk felszámolása, komplex környezetvédelmi program kialakítása; 
- A Tisza vízgyőjtı területére alapozott teljes körő vízgazdálkodási program kialakítása; 
- A vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítása; 
- A két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgálatának, módosításának 

kezdeményezése; 
- Monitoring rendszer kiépítése; 
- Az állami és a lehetséges nemzetközi források megszerzése 

 
 
4.2. Vállalkozási tevékenysége: 
 

A társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
5. Mőködési köre: 
 

Alapító megyei önkormányzatok közigazgatási területe 
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6. Alapító neve, székhelye: 
 

a) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.; képviseli: 
megyei közgyőlés elnöke) 

b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3541 Miskolc, Városház tér 1.; 
képviseli: megyei közgyőlés elnöke) 

c) Csongrád Megyei Önkormányzat (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.; képviseli: megyei 
közgyőlés elnöke) 

d) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.; képviseli: megyei 
közgyőlés elnöke) 

e) Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.; képviseli: megyei 
közgyőlés elnöke) 

f) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.; 
képviseli: megyei közgyőlés elnöke) 

g) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5.; 
képviseli: megyei közgyőlés elnöke) 

 
7. Irányító szerv neve, székhelye: 
 

Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás társulási tanácsa, 3384 Kisköre, 
Kossuth L. út 7. 

 
8. Típus szerinti besorolása: 
 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv típusa: közintézet 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szerv 

 
9. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

Éves költségvetésében felhalmozási kiadásként meghatározott és a könyvvezetésre 
vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartott érték. 

 
10. Vezetıjének megbízási rendje: 
 

Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás társulási tanácsa az 
önkormányzatok társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. § alapján választja 
elnökét. 

 
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 
 
Záradék: 
 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítását a 
Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 11/2009. (VII. 9.) 
számú határozatával hagyta jóvá. 
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A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Közgyőlése ……………….. sz. kgy. határozatával hagyta jóvá. 
 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlése …………........... sz. kgy. határozatával hagyta 
jóvá. 
 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Csongrád Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése ………………. sz. kgy. határozatával hagyta jóvá. 
 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 253/2009. (X. 15.) MÖK határozatával hagyta jóvá. 
 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Heves Megyei 
Önkormányzat Közgyőlése 55/2009. (IV.24.) sz. kgy. határozatával hagyta jóvá. 
 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyőlése ………………… sz. kgy. határozatával hagyta 
jóvá. 
 
A Tisza Vízgyőjtı Programrégió Önkormányzati Társulás alapító okiratát a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyőlése ……………………… sz. kgy. 
határozatával hagyta jóvá. 
 
 
A 2010. január 1-tıl alaptevékenységként jelölt szakfeladat rend 2010. január 1-tıl lép 
hatályba. 
 
Szolnok, 2009. ………................ P.H.  
 
 

------------------------------------------------------- 
Társulás vezetıje 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 31. 
 
 
 
254/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 80/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő 
Társasággal kötött – a közgyőlés 178/2007. (VI. 29.) MÖK határozatával elfogadott 
vagyonkezelési szerzıdést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
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A közgyőlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 15. 
 

Melléklet  
 

V A G Y O N K E Z E L É S I  S Z E R Z İ D É S  M Ó D O S Í T Á S A  
 
amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (székhelye: 4024 
Debrecen, Piac u. 54., adószáma: 15372387-2-09, képviseletében eljár: Rácz Róbert, a megyei 
közgyőlés elnöke; a továbbiakban: megyei önkormányzat), 
 
másrészrıl a KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelısségő Társaság (Cg. 09-09-013661, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., 
képviseletében: Dr. Lampé Zsolt ügyvezetı), mint vagyonkezelı (a továbbiakban: 
vagyonkezelı) – együttesen Felek – között, - figyelemmel a megyei közgyőlés  
229/2008. (IX. 26.) MÖK határozatára - az alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal: 
 

1. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy közöttük 2007. december 1. napjától hatályos, 
határozatlan idıre szóló vagyonkezelési szerzıdés jött létre a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 80/A. § - 80/B. §-ai, valamint az 
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 105/A. § - 105/D. §-
ai, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a 
vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjérıl szóló módosított 13/2004. 
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 5/A. § - 5/C. §-ai alapján. 

 
2. Felek közös megegyezése értelmében az 1. pontban meghatározott szerzıdés 13. 

pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 
13. Szerzıdı Felek megállapítják, hogy a vagyonkezelı olyan közfeladatot lát el, 
amely után a bevételnek több mint a fele az államháztartás alrendszerébıl származik. 
Erre tekintettel a megyei önkormányzat a vagyonkezelı vagyon felújítására, 
pótlólagos beruházására, illetıleg e célokra történı tartalékképzésre vonatkozó 
hosszúlejáratú kötelezettségét a bevételekben meg nem térülı elszámolt 
értékcsökkenésnek megfelelı összeg erejéig – a vagyonkezelı által a tárgyévet követı 
minden év február 15-ig elkészítendı, a valóságnak megfelelı tartalmú elıterjesztés 
alapján – elengedi. Így a vagyonkezelı kezelt vagyonnal kapcsolatos – az Áht. 105/A. 
§ (6) bekezdésében részletezett, illetve jelen szerzıdés 16. pontjában foglaltaknak 
megfelelıen – kötelezettsége a bevételekben megtérülı értékcsökkenés mértékéig áll 
fenn. 

  
3. Felek közös megegyezése értelmében az 1. pontban meghatározott szerzıdés 16. 

pontja helyébe jelen módosítás aláírásának napjával az alábbi szöveg lép: 
16. A vagyonkezelı köteles a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a 
bevételekben megtérülı értékcsökkenés összegének felhasználásáról, a 
vagyontárgyak hasznosításáról, állapotának tárgyévi változásáról évente, a 
tárgyévet követı minden év február 15-ig beszámolót készíteni. A beszámolót a 
megyei közgyőlés elnöke tárgyév március 31-ig terjeszti a Hajdú-Bihar Megyei 
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Önkormányzat Közgyőlése elé. A vagyonkezelı felel a beszámoló adatainak 
hitelességéért, naprakészségéért. 
 

4. A jelen módosításban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor 
hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak, különös tekintettel az 1. pontban 
megjelölt jogszabályokra és jogszabályhelyekre. 

 
Felek a jelen módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Debrecen, 2009. ............................................ 
 
    

      Rácz Róbert           Dr. Lampé Zsolt 
       a megyei közgyőlés elnöke       ügyvezetı 
 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat               KENÉZY KÓRHÁZ Kft. 
 
 
 
255/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar 

Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Nonprofit Kft. és a megyei önkormányzat közötti, a  
86/2007. (IV. 11.) MÖK határozattal elfogadott közhasznúsági megállapodás hatályos 
szövegét 2009. október 15-ei hatállyal a következık szerint módosítja: 
A közhasznúsági megállapodás 3./ pontja a következı dılt betővel jelzett szövegrésszel 
egészül ki: 
 „ – biztosítja egyes megyei sportszövetségek mőködésének feltételeit a Debrecen, Piac u. 
71. szám alatti ingatlanban, külön megállapodásban foglalt feltételekkel.” 
 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, és a gazdasági társaság ügyvezetıjét a megállapodás 
módosításának aláírására. 

 
2. A közgyőlés az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 27.) HBMÖK 

rendeletének 3.d. mellékletében a Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, 
vagyonhasznosítási feladatok elıirányzatát a következık szerint módosítja:  

 
„5. Megyemarketing, pihenıpark üzemeltetése, vagyonhasznosítási feladatok: 46 112 EFt 
Sportszövetségek elhelyezésére                    6.040 EFt” 

 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy az elıirányzat-változás átvezetésérıl a költségvetési 
rendelet következı módosításakor gondoskodjon. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 15. a közhasznúsági megállapodás módosítására 

2009. november 27. a költségvetési rendelet módosítására 
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256/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 
vagyongazdálkodásról, valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK 
rendelet 6. § (6) f) pontja szerint létrejövı, a következı ingatlanokat érintı szerzıdések 
megkötésével. 
 
Tulajdonjog átruházásáról szóló szerzıdések keretében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) 
HBMÖK rendelet 4. számú mellékletében biztosított hatásköre alapján javasolja a megyei 
közgyőlés elnökének, hogy: 
 
− Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának értékesítse a megyei önkormányzat 

tulajdonában lévı: 
− a debreceni 9711/8 hrsz-ú, 100 m2 területő, „önkormányzati út” megnevezéső, 

Debrecen, Vármegyeháza utcán elhelyezkedı ingatlant 1.800 E Ft vételár ellenében, 
valamint 

− a debreceni 8556 hrsz-ú, 58 m2 területő „általános iskola” megnevezéső, Debrecen, 
Hatvan u. 32. szám alatti ingatlanrészt 2.372 E Ft vételár ellenében. 

 
− Ezzel egyidejőleg vásárolja meg a megyei önkormányzat számára a Debrecen Megyei 

Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévı: 
− a debreceni 9710/2 hrsz-ú, 129 m2 területő jelenleg közterület megnevezéső, 

„beépítetlen területté” átminısítésre kerülı, Debrecen, Vármegyeháza utcán 
elhelyezkedı ingatlant 2.322 E Ft vételáron, valamint  

− a 9696/1 hrsz-ú, kb. 150 m2 területő, jelenleg közpark megnevezéső, „magánúttá” 
átminısítésre kerülı, Debrecen, Vármegyeháza utcán – a Megyeháza mellett – 
elhelyezkedı ingatlanrészt 2.700 E Ft vételáron. 

 
2. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata között a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése szerint létrejövı, a 
következı ingatlanokat érintı megállapodás megkötésével: 
 
− a megállapodás keretében a megyei önkormányzat lemond a Debrecen, Füvészkert u. 4. 

szám alatti ingatlanban meglévı – 188 m2-re kiterjedı – határozatlan idıre szóló 
ingatlanhasználati jogáról, melynek ellenértékeként Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 4.060 E Ft + 1.015 E Ft ÁFA összeget fizet meg, 

 
− levéltári célra bérbe veszi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 

lévı debreceni 8515 hrsz-ú, Debrecen, Piac u. 20. szám alatti ingatlanban lévı 349 m2 
nagyságú területet 2008. január 29-tıl 2009. december 31-ig tartó határozott idıre 5.636 E 
Ft + 1.409 E Ft ÁFA bérleti díj ellenében. 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a jogügyletekhez kapcsolódó intézkedések megtételére, az 
adásvételi szerzıdések és a megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. december 31. 
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257/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közoktatásról szóló módosított  
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 88. § (5)-(6) bekezdéseiben 
biztosított jogkörében eljárva Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a 
továbbiakban: Debrecen Önkormányzata) fenntartásában mőködı egyes közoktatási 
intézmények alapító okiratának módosításával összefüggı tervezett fenntartói intézkedéseirıl 
a következı szakvéleményt alakítja ki: 
 
1. Egyes intézmények közoktatási feladatai ellátását szolgáló vagyon körének módosítása a 
közoktatási feladatok hatékonyabb ellátását szolgálja, így Debrecen Önkormányzatának ezzel 
összefüggésben tervezett, alapító okiratok módosítására vonatkozó intézkedései összhangban 
vannak a megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal: 
 
− A Fazekas Mihály Általános Iskola (Debrecen, Vásáry István u. 10.) alapító okiratából a 

feladatellátáshoz nem szükséges Debrecen, Iskola u. 2. szám alatti telephely törlése és 
kivétele a feladatellátást szolgáló vagyoni körbıl. 

− A Szabadságtelepi Óvoda (Debrecen, Faraktár u. 115.) alapító okiratában a 
feladatellátást szolgáló vagyon körének kiegészítése a Debrecen-Haláp 35. számú 
ingatlanon lévı, az óvodai nevelés feladatok ellátásához szükséges helyiségekkel, a 
kazánhelyiséggel, a tornateremmel és az udvarrésszel. 

− A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
(Debrecen, Angyalföld tér 4.) alapító okiratából az Angyalföld tér 7. szám alatti 
telephelyen a feladatellátáshoz nem szükséges ebédlı, öltözık, zuhanyozók, tantermek és 
raktárak törlése és kivétele a feladatellátást szolgáló vagyoni körbıl. 

− A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mővészeti Szakközépiskola (Debrecen, Holló 
László sétány 6.) alapító okiratában a feladatellátást szolgáló vagyon körének kiegészítése 
az intézmény megnövekedett nevelési-oktatási és szakképzési feladatai ellátásához 
szükséges helyiségekkel az Angyalföld tér 7. szám alatti iskolaépületben (ebédlı, öltözık, 
zuhanyozók, 3 tanterem és 2 raktár). 

 
2. A Medgyessy Ferenc Gimnázium és Mővészeti Szakközépiskolában (Debrecen, Holló 
László sétány 6.) a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés bevezetése, 6 évfolyamos 
tehetséggondozó osztály indítása a 2010/2011. tanévtıl Debrecen Önkormányzata 
gimnáziumi képzési kínálatának bıvítését, színvonalának emelését, a szülıi és tanulói 
igényeknek történı jobb megfelelést szolgálja, a tervezett intézkedés összhangban van a 
megyei közoktatási fejlesztési tervben foglaltakkal. 
 
A közoktatási törvény 88. § (6) bekezdése alapján készített független közoktatási szakértıi 
vélemény szerint a tervezett fenntartói intézkedések jogszerőek, megvalósításuk támogatandó. 
A szakértıi vélemény szerint az intézkedések végrehajtása esetén az érintett intézményekben 
a közoktatási szolgáltatások továbbra is megfelelı színvonalon biztosíthatók, a gyermekekre, 
a tanulókra, illetve szüleikre aránytalan teher nem hárul. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 26. 
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258/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 91. §-ára figyelemmel a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetnek a megyei önkormányzat 
2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendelet 4. számú mellékletében 
meghatározott 2009. évi létszámkeretéhez a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Keretében a „Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás" címő konstrukció "A" 
komponense (TÁMOP-3.2.2./08/A/2) nyertes pályázata megvalósításának idejére, azaz 19 
hónapra 2 (1 projektmenedzser és 1 szakmai vezetı) közalkalmazotti álláshelyet biztosít.  
 
A létesített közalkalmazotti álláshelyeken foglalkoztatottak személyi juttatásaihoz szükséges 
fedezet a TÁMOP-3.2.2./08/A/2 elnyert pályázatában meghatározott költségvetés alapján az 
intézmény költségvetésében biztosított. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a költségvetési rendelet következı módosításakor 
gondoskodjon az intézmény megváltozott létszámkeretének a rendelet 4. számú mellékletében 
történı átvezetésérıl.  
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    İri Józsefné, igazgató 
Határidı:   2009. október 15. 
 
 
 
259/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az „Elıterjesztés pályázatok benyújtására, 
alapítványok támogatására” vonatkozó elıterjesztéshez tartozó I-II-III. és V-VI. határozati 
javaslatról egyben szavaz. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 15. 
 
 
 
260/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése támogatja a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának a Hajdúsági Múzeum felújítására vonatkozó pályázata 
benyújtását az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Programja 2.1.1 
komponensének keretében (ÉAOP-2009-2.1.1/C).  
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az intézmény fenntartója a 
hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához 
szükséges engedélyes terv elkészítésének költségeihez 50 %-os mértékben, azaz 1.620.000,-Ft 
+ ÁFA összegben hozzájárul. A közgyőlés az engedélyes terv elkészítésének költségét a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
A pályázat megvalósításához szükséges önerıt Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 
biztosítja. 
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2. A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott beruházással létrehozott 
kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006. EK rendelet, valamint regionális beruházás 
esetén az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív 
Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú 
szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 10. §-ának (1) bekezdése szerint a 
projekt fizikai befejezését követı 5 évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a pályázat benyújtásához szükséges, a finanszírozás és a 
feladatmegosztás kérdéseit rendezı megállapodások aláírására, továbbá a 2009. évi 
költségvetési rendelet következı módosításakor a változások átvezetésére.  
 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
    Lakner Lajos, igazgató 
Határidı: 2009. október 15., illetve folyamatos a megállapodások 

aláírására 
2009. november 27. a változások átvezetésére  

 
 
 
261/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése - a Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat szervezésében, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
fenntartásában mőködı gyermekvédelmi intézmények munkatársai részére - egyes 
kompetenciák fejlesztését célzó továbbképzések támogatására az ESZA Nonprofit Kft. 
Pályázatkezelıhöz benyújtott pályázathoz a következık szerint nyújt támogatást:  
 
Pályázat összköltsége: 630 000 Ft 
Pályázati támogatás: 567 000 Ft 
Biztosítandó saját erı:   63 000 Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 15. 
 
 
 
262/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint fenntartó a Hajdú-Bihar Megyei 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál nevelésbe vett gyermek hazakerülésének, 
vérszerinti kapcsolattartásának elısegítése érdekében a kapcsolattartási helyszínek számának 
növelése és e helyszínek tárgyi feltételei biztosításának és javításának támogatására az ESZA 
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Nonprofit Kft. Pályázatkezelıhöz benyújtott pályázatához a következık szerint nyújt 
támogatást:  
 
Pályázat összköltsége:          1 110 000 Ft 
Pályázati támogatás:    999 000 Ft 
Biztosítandó saját erı:    111 000 Ft 
 
A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önerıt a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése pályázatok saját forrása elıirányzat terhére 
biztosítja. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 15. 
 
 
 
263/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 200/2009. (V. 29.) MÖK határozatával 
jóváhagyott, „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - önkormányzati fejlesztések 
támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)” kiírásra benyújtott és támogatásban részesült 
„Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium belsı felújítása” címő pályázatának 
forrásösszetételét a következık szerint módosítja: 
 

A pályázat összköltsége: 25.269.150,- Ft 

A megyei önkormányzat által 
biztosított saját erı: 

10.769.150,- Ft 

CÉDE pályázati támogatás: 14.500.000,- Ft 

 
 
A pályázathoz szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése 
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosított. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a támogatási szerzıdés megkötésére, továbbá arra, hogy 
gondoskodjon a költségvetési rendelet 3.b.4. számú mellékletében meghatározott pályázati 
forrásösszetétel módosításáról.  
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 31. 
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264/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 201/2009. (V. 29.) MÖK határozatával 
jóváhagyott, „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - önkormányzati fejlesztések 
támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)” kiírásra benyújtott és támogatásban részesült 
„Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 
belsı felújítása” címő pályázatának forrásösszetételét a következık szerint módosítja: 
 

A pályázat összköltsége: 25.269.150,- Ft 

A megyei önkormányzat által 
biztosított saját erı: 

10.769.150,- Ft 

CÉDE pályázati támogatás: 14.500.000,- Ft 

 
A pályázathoz szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetése 
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosított. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a támogatási szerzıdés megkötésére, továbbá arra, hogy 
gondoskodjon a költségvetési rendelet 3.b.4. számú mellékletében meghatározott pályázati 
forrásösszetétel módosításáról.  
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 31. 
 
 
 
265/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján a következı 
alapítványoknak biztosít támogatást: 
 
 

Az alapítvány neve, címe 
Javasolt 

támogatási 
összeg 

Támogatási cél 
Támogatás 

fedezete 

„Kézenfogva 
Testvéreinkkel” Alapítvány  

4177 Sárrétudvari 
Kossuth u. 95. 

40 000 Ft 

Nemzetközi ifjúsági 
néptánc találkozó 
megrendezésének 

támogatása 

Közoktatási, 
Gyermek és 

Ifjúsági 
Bizottság kerete 
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Az alapítvány neve, címe 
Javasolt 

támogatási 
összeg 

Támogatási cél 
Támogatás 

fedezete 

Gyermekekért Alapítvány 
4271 Mikepércs 
Nagyváradi u. 1. 

40 000 Ft 
„Mikulás várás a 

mikepércsi gyerekekkel” 
program támogatása 

Közoktatási, 
Gyermek és 

Ifjúsági 
Bizottság kerete 

Gerzsenyi István 
Emlékalapítvány a Zsákai 

Református 
Egyházközösségért 

4142 Zsáka 
Felszabadulás u. 12. 

25 000 Ft 

Az adventi ünnepkörhöz 
kapcsolódó kézmőves 

foglalkozások 
megtartásának támogatása 

Közoktatási, 
Gyermek és 

Ifjúsági 
Bizottság kerete 

Derecske Városi Jóléti 
Szolgálat Alapítvány 

4130 Derecske 
Szováti út 1. 

20 000 Ft 

A derecskei Tanodába járó 
halmozottan hátrányos 

helyzető tanulók segítése 
programjának támogatása 

Közoktatási, 
Gyermek és 

Ifjúsági 
Bizottság kerete 

Bocskaikert Jövıjéért és 
Felemelkedéséért 

Alapítvány 
4241 Bocskaikert 

Etelköz u. 6. 

30 000 Ft 

„Advent a szeretetrıl 
beszél” program 

megvalósításának 
támogatása 

Közoktatási, 
Gyermek és 

Ifjúsági 
Bizottság kerete 

„Kézenfogva 
testvéreinkkel” 

Sárrétudvari Alapítvány 
4171 Sárrétudvari, Kossuth 

u. 95. 

60 000 Ft 
„Halló magyar” kiadvány 

megjelentetésének 
támogatása 

2/2009. (II.27.) 
HBMÖK 

rendelet 3/c. 
melléklete 

rendkívüli egyéb 
feladatok keret 

 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs:  Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 20. 
 
 
 
266/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megyei önkormányzat gazdasági 
programjának bıvítésérıl szóló 264/2007. (X. 26.) MÖK határozat 4. bekezdését a következı 
dılt félkövérrel szedett szövegrésszel módosítja: 
 



2009/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1223. 

„A pályázatok nyertessége esetén a megítélt támogatáshoz szükséges saját erı biztosításáról a 
közgyőlés dönt. A támogatási szerzıdés megkötésérıl a megyei közgyőlés elnöke a 
közgyőlés soron következı ülésén ad tájékoztatást a lejárt határidejő határozatokról szóló 
jelentésben.” 
 
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Végrehajtásért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 
Határidı:   2009. október 15. 
 
 
 
267/2009. (X. 15.) MÖK határozat 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az önkormányzati fenntartású 
intézmények esetében 2009. évben szükségessé váló - a határozati javaslat melléklete  
szerinti – halaszthatatlan felújítási munkálatok végrehajtásához a következık szerint biztosít 
forrást: 
 

- Arany János Gyermekotthon:    1 011 313 Ft 
- Hajdúsági Lakásotthonok: 1 500 000 Ft 
- Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat: 1 237 500 Ft 
- Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium: 1 000 000 Ft 
- Komádi Gyermekotthon: 335 500 Ft 
- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi 

Lakásotthonai: 
1 849 625 Ft 

- H. B. M. Önkormányzati Általános Iskola:     7 632 000 Ft 
- Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium: 1 300 000 Ft 
- Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium 

és Gyermekotthon 
378 125 Ft 

- Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon: 

1 754 500 Ft 

  
Összesen:  17 998 563 Ft 
 
A közgyőlés a karbantartási, felújítási munkálatok fedezeteként a megyei önkormányzat  
2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 27.) HBMÖK rendelete általános tartaléka 
elıirányzatát jelöli meg. 
 
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a költségvetési rendelet következı módosításakor 
gondoskodjon az elıirányzat átvezetések elıkészítésérıl.  
 
Végrehajtásáért felelıs: Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, 
    intézményvezetık 
Határidı:   2009. november 27. a költségvetési rendelet módosítására 

2009. december 31. felújításra 
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 
E L N Ö K E 

 
Tárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 
 

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

a közgyőlés 2009. október 15-ei ülésére 
 

I. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:  
 
96/2007. (IV. 19.) MÖK határozat 
A közgyőlés határozatában a megyei önkormányzatnak a MEDCENTER Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft. 480 eFt névértékő üzletrésze megszerzésével összefüggésben felhatalmazta a 
megyei közgyőlés elnökét mindazon intézkedések megtételére, amelyek elısegítik a megyei 
önkormányzat tulajdonszerzését, illetıleg a kialakult helyzet rendezését. 
A tulajdonszerzéssel összefüggésben sor került a betegirányítási rendszer kialakítására 
irányuló pályázati eljárás vizsgálatára, valamint az üzletrész tulajdonjoga megszerzésének 
társasági nyilvántartáson való átvezetése elmaradásával kapcsolatos körülmények 
vizsgálatára. Megkeresésre került a Magyar Posta Zrt. az üzletrész ellenértéke átutalásának 
megtörténte igazolásával összefüggésben, valamint a társaság ügyvezetıje a kialakult helyzet 
rendezése érdekében. 
A büntetıjogi felelısség tisztázása érdekében ismeretlen tettes ellen hőtlen kezelés 
bőntettének gyanúja miatt feljelentés megtételére került sor, az eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendır-fıkapitányság bőncselekmény hiányában a nyomozást megszüntette. 
A nyomozást megszüntetı határozattal szemben benyújtott panaszt a Hajdú-Bihar Megyei 
Fıügyészség elutasította.  
Ennek megfelelıen nem nyílt lehetıség a megyei önkormányzat tulajdonszerzésére, illetve a 
kialakult helyzetért való felelısség megállapítására. 
 
184/2009. (V. 29.) MÖK határozat 
A határozatnak megfelelıen a megyei önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények 
jóváhagyásra benyújtották a módosított intézményi minıségirányítási programjukat. 
 
207/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A „Bihari Eurofalu” Kht. Felügyelı Bizottságába történı delegálásáról szóló határozat 
megküldésre került a kht, valamint az érintett közgyőlési tag Bulcsú László részére. 
 
208/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A határozat megküldésre került az érintett intézmények részére a szükséges intézkedések 
megtétele érdekében. A gépjármővekre vonatkozó adásvételi szerzıdések megkötése 
folyamatban van.  
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Az adásvételi szerzıdésekben szereplı vételárak összesített összegét a megyei önkormányzat 
támogatásként átadja a Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség részére. A bevételeknek az 
intézményi saját bevétel elıirányzatokban történı átvezetésére a megyei önkormányzat 2009. 
évi költségvetésének soron következı módosításakor kerül sor. 
 
211/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar megye mezıgazdaságának helyzetérıl szóló tájékoztató határozata 
megküldésre került a tájékoztató elıkészítésében résztvevıknek, a Földmővelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Békés Megyei Közgyőlés részére. 
 
212/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar megye idegenforgalmi helyzetérıl szóló tájékoztató határozata megküldésre 
került a tájékoztató elkészítésében résztvevıknek. 
 
213/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szóló 
tájékoztató elfogadásáról szóló határozat a megyei önkormányzat intézményei részére 
megküldésre került. 
 
214/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága és az önállóan 
mőködı költségvetési szervek között létrejött együttmőködési megállapodás az intézmények 
részére megküldésre került. A megállapodást az intézményvezetık aláírták. 
 
215/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága alapító okiratának 
módosítása az intézmény részére megküldésre került további intézkedés céljából. Az alapító 
okirat a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága részére megküldésre 
került. 
 
216/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szervei által ellátott 
gazdasági (pénzügyi, számviteli, munkaügyi) feladatok átadásáról szóló határozat az érintett 
intézmények és jogi képviselıik részére megküldésre került. Az érintett munkavállalók 
jogutódlásról történı tájékoztatása szeptember 15. napjáig megtörtént, a feladatátadásra a 
jogutód munkáltató részére október 1. napján sor került.  
 
217/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat intézményei tulajdonában, illetve használatában lévı 
gépjármővek üzembentartói jogának, valamint az intézmények által ellátott gépjármő 
üzemeltetési és eljárói feladatok átadásáról szóló határozat az érintett intézmények és jogi 
képviselıik részére megküldésre került. Az érintett munkavállalók jogutódlásról történı 
tájékoztatása szeptember 15. napjáig megtörtént, a feladatátadásra a jogutód munkáltató 
részére október 1. napján sor került.  
 
218/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött együttmőködési megállapodás 
módosításáról szóló határozat a társaság ügyvezetı igazgatója és jogi képviselıje részére 
megküldésre került. 
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219/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló határozat 
a társaság ügyvezetı igazgatója és jogi képviselıje részére megküldésre került. 
 
220/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 
határozat a társaság ügyvezetı igazgatója és jogi képviselıje részére megküldésre került. 
 
221/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Megyegazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló határozat a társaság 
ügyvezetı igazgatója és jogi képviselıje részére megküldésre került. 
 
222/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítását 
jóváhagyó határozat megküldésre került az alapítvány részére. 
 
223/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégiumban - 12 fıt érintı - 12 
álláshely megszüntetésének elrendelésére vonatkozó közgyőlési határozat az intézmény 
igazgatója és jogi képviselıje részére megküldésre került. A létszámcsökkentéssel érintett 
közalkalmazottak, valamint a Munkaügyi Központ értesítése 2009. szeptember 15. napjáig 
megtörtént.  
 
224/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Kós Károly Mővészeti Szakiskola és Kollégiumban - 1 fıt érintı - 1 álláshely 
megszüntetésének elrendelésére vonatkozó közgyőlési határozat az iskola igazgatója és jogi 
képviselıje részére megküldésre került.  
 
226/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A határozatnak megfelelıen a Debrecen, Tímár u. 19. szám alatti ingatlan értékesítésére 
vonatkozó pályázati felhívás közzétételre került a megyei önkormányzat honlapján. A 
pályázatok beadási határideje 2009. október 19. napjában került meghatározásra. Az 
ajánlatokról a közgyőlés 2009. november 27-i ülésén határoz. 
 
227/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
kompetenciaeredményei javítására készített intézkedési tervét jóváhagyó közgyőlési határozat 
az Oktatási Hivatal elnöke részére és az iskola igazgatója részére megküldésre került. 
 
228/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola és Kollégium pedagógiai programját jóváhagyó 
közgyőlési határozat az iskola igazgatója részére megküldésre került. 
 
229/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítására vonatkozó 
közgyőlési határozat a társulás elnöke részére megküldésre került. 



2009/8. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1227. 

230/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére vonatkozó 
megállapodás módosítását jóváhagyó közgyőlési határozat a társulás elnöke részére 
megküldésre került. 
 
231/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdúhadházi Református Általános Iskola és Óvodának a megyei közoktatási fejlesztési 
tervbe történı felvételérıl szóló határozat megküldésre került az intézményt fenntartó 
Hajdúhadházi Református Egyházközségnek. 
 
232/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény a 
megyei közoktatási fejlesztési tervben szereplı adatainak módosításáról szóló határozat 
megküldésre került az intézményt fenntartó Biharkeresztesi Református Egyházközségnek. 
 
233/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2010. évi pályázati fordulójához való csatlakozásáról szóló megállapodás 5 
példánya megküldésre került az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı 
Igazgatóságának. 
 
235/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Méliusz Központ részére a Hajdú-Bihar megyei İszi Tárlat megrendezésére vonatkozó 
pályázathoz az önerı biztosításáról szóló határozat az intézménynek megküldésre került. 
 
236/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Méliusz Központ részére a XIX. Országos Weörös Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó 
Hajdú-Bihar megyei döntıje 2010. megrendezésére vonatkozó pályázathoz az önerı 
biztosításáról szóló határozat az intézménynek megküldésre került. 
 
237/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Méliusz Központ részére a megyei és regionális néptánc és népzenei találkozók 
megrendezésére vonatkozó pályázathoz az önerı biztosításáról szóló határozat az 
intézménynek megküldésre került. 
 
238/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Méliusz Központ részére a kötészeti szakmai anyagok, valamint 100 ezer forint alatti 
kötészeti eszközök beszerzésére vonatkozó pályázathoz az önerı biztosításáról szóló határozat 
az intézménynek megküldésre került. 
 
239/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt által kiírt TÁMOP–1.4.4-08/1 Helyi és határon 
átnyúló foglalkoztatási megállapodások pályázati felhívásra a „Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégiós 
Foglalkoztatási Paktum” címő pályázat 2009. június 6. napján benyújtásra került. 
 
240/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
Az "elıkészítı tevékenységek a sport területén" címő pályázat a román fél által benyújtásra 
került. 
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241/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉAOP-2009-4.1.5 Egyenlı esélyő hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) pályázati felhívásra a „Bocskai István Gimnázium, 
Szakképzı Iskola és Kollégium épületének komplex akadálymentesítése” címő pályázat 2009. 
augusztus 7. napján benyújtásra került.  
 
A pályázat benyújtásával egyidejőleg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat együttmőködési 
megállapodást kötött az alábbi 3 db fogyatékkal élıket segítı érdekvédelmi szervezettel: 

1. Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület (4030 
Debrecen, Palócz u. 22. sz.) 

2. Siketek és Nagyothallók Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (4024 Debrecen, Varga u. 8. 
sz.) 

3. Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete (4024 Debrecen, Rákóczi u. 7. sz.) 
 
Az együttmőködési megállapodások a fent nevezett projekt megvalósításának idejére szólnak. 
(2009. október 1 – 2010. szeptember 30.) 
 
242/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
Az „SO1 szintő Sürgısségi Osztály fejlesztése a debreceni Kenézy Kórház 
Rendelıintézetben” címő pályázat projektfejlesztési dokumentációja második fordulóra 
benyújtásra került a közremőködı szervezet Strukturális Alapok Programirodához. 
 
243/2009. (IX. 11.) MÖK határozat 
A Gyermekekért, a Kitárul a Világ Alapítvány, a Zsáka Jövıjéért, a „Jövıdért”és a „Civilek a 
faluért” Görbeházi Kulturális és Hagyományırzı Alapítvány részére a támogatási összeg 
átutalásra került. 
 
 

II. 
 

Ülésterv módosítása 
 
A közgyőlés 2009. évi ülésterve október hónapban nem tartalmazott munkaülést, illetve a 
Megyenapi ünnepi ülés idıpontja 2009. november 21. (szombat).  
Javasolom a mai munkaülés idıpontjával az ülésterv módosítását, továbbá azt, hogy a 
Megyenapi ünnepi ülést 2009. november 20-án (péntek) tartsa a közgyőlés, melynek 
helyszíne: Balmazújváros.  
A 2009. évi ülésterv módosítására a II. határozati javaslat szerint teszek javaslatot.  
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III. 

 
Tájékoztató a közbeszerzésekrıl 

 
 

„Független tervellenıri feladatok ellátása” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
lefolytatása „A Déri Múzeum modernizálása a régió európai örökségének bemutatása 
céljából” címő pályázatához kapcsolódóan. 

 
Nyertes ajánlattevı: Plott Mérnöki Szolgáltató Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 1133 Budapest, Kárpát u. 24. 
Ajánlati ár: bruttó 2.843.750,- Ft 

 
 
Debrecen, 2009. október 7. 
 
 
 
 
          Rácz Róbert 
 


